
mak yeşil lojistikte sürdürüle-
bilirliğin temelini oluşturuyor. 
Sürdürülebilirliğin geldiği 
noktada artık bir tercih değil, 
bir mecburiyet olduğunu ve 
ancak bunun önemini günü-
müzde anlayan ve uygulama-
ların bu yönde adapte edebilen 
şirketlerin gelecekte varlık gös-
terebilecekleri düşünülüyor. 

TÜKETIM alışkanlıklarının 
değişmesi ve küreselleşme lo-
jistik sektörünün büyümesini 
tetikliyor. Üretilen ürünlerin 
son tüketiciye ulaşması nokta-
sında lojistik kilit rol durumu-
na geldi. Yeşil lojistikte artan 
ihtiyaca karşılık verirken kü-
resel ısınmanın artan etkisini 
uygulamaların merkezine koy-
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Yeşil lojistik uygulamala-
rında, maliyetsiz ya da çok kü-
çük bütçeli projeler uygulana-
bileceği gibi, filo ve binalarda 
yapılacak altyapı değişiklikle-
ri gibi daha yüksek maliyetli 
farklı bir çok proje uygula-
mak mümkün. Öte yandan 
iyi yönetilen bir yeşil lojistik 
projesinde uzun vadede kay-
nak tüketimindeki azalmanın 
maliyet avantajı sağlaması 
bekleniyor. Pahalı kelimesi-
nin sözlük anlamına baktığı-
mızda ise, elde edilen faydaya 
göre harcanan paranın yüksek 
olduğu durumlar için kullanı-
lıyor. Söz konusu dünyamızın 
geleceği olduğunda, atılacak 
doğru adımlar hiçbir zaman 
yeterince pahalı olmayacak. 

IPEK Yolu’nun modern hali 
olarak nitelenen “Kuşak ve Yol 
Girişimi” dünya ticaretinde 
dengeleri değiştirmeye aday. 
Türkiye, dünya nüfusunun ya-
rısından fazlasını içine alan bu 
girişimin lojistik üssü olmayı 
hedefliyor.

“Kuşak ve Yol” projesi, 
Çin’in ilk kez 2013’de bah-
settiği bir proje. Uzakdoğu’yu 
Avrupa’ya bağlayıp dünya ti-
caretine yön verecek. 

TAŞIMACILIK ve lojistik 
sektörüne yönelik iletişim 
hizmetleri veren Aysberg 
Basın Yayın 25 yılı geride 
bıraktı. Aysberg Basın Ya-
yın kurucusu İlker Altun; 
‘artık sektördeki gelişmele-
re paralel olarak UND de 
çok hızlı bir büyüme içine 
girmişti. Bazı hizmetlerin 
dışarıda üretilmesi gere-
kiyordu ve buna dergiden 
başladık’ dedi.
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ULUSOY Denizcilik Gru-
bu, Avrupa kıtası ile çalışan 
şirketlere alternatif çözüm-
ler sunuyor. Firma, Çeşme 
Limanı’nın bulunduğu ko-
numa bağlı olarak ağırlıklı 
olarak ana hinterlandı olan 
Ege Bölgesi ve Batı Akde-
niz Bölgesi’nden Avrupa’ 
ya taşımacılık yapan ulusla-
rarası karayolu ve intermo-
dal taşımacılık firmalarına 
hizmet veriyor.   

Türkiye
Lojistik Üs
Olmaya Aday

Aysberg
Çeyrek Asırı 
Geride Bıraktı
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Renault Master ve 
Kangoo’ya Hidrojenli 
Hibrit Kardeşler Geliyor
BINEK araçlarda bile he-
nüz çok kullanılmayan 
hidrojen yakıt teknoloji-
si markanın sıfır emisyon 
stratejisinde menzil uzatma 
görevi alacağı ifade ediliyor. 
Tamamen elektrikli Master 
Z.E. 120 kilometre men-
zile sahipken Kangoo Z.E. 
ise 230 kilometre menzile 
sahip. Renault’un hidrojen 
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Lojistikte Büyüme Yeşil 
Projelerle Devam Ediyor

yakıt teknolojisiyle hibrit 
hale getirdiği Master Z.E. 
Hidrojen ve Kangoo Z.E. 
Hidrojen 350 kilometrenin 
üzerinde menzile çıkıyor. 

Renault, Kangoo Z.E. 
Hidrojen’i 2019’un sonun-
da Master Z.E. Hidrojen’i 
ise 2020 ortalarında lanse 
etmeyi planlıyor. 
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DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) ve PwC Türkiye iş birliği 
ile hazırlanan “Türkiye’nin Kuşak 
ve Yol Girişimi’nde Konumlandı-
rılması” başlıklı raporun sonuçları 
açıklandı. DEİK bünyesinde faali-
yet gösteren DEİK/Türkiye-Çin 
İş Konseyi ve DEİK/Lojistik İş 
Konseyi’nin koordinasyonunda ger-

Türkiye Lojistik Üs 
Olmaya Aday

çekleştirilen raporda, Türkiye’nin 
Kuşak ve Yol Girişimi’ndeki ko-
numuna ilişkin potansiyel ticaret 
stratejileri, politika senaryoları, 
doğrudan yabancı yatırım, lojistik 
ve küresel ölçekli fırsatlar tüm bo-
yutlarıyla ele alındı.

“Kuşak ve Yol” projesi, Çin’in ilk 
kez 2013 yılında bahsettiği bir pro-
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je. Uzakdoğu’yu Avrupa’ya bağlayıp 
dünya ticaretine yeni bir yön verme-
yi amaçlıyor. 

Kastedilen rota, tarihi İpek 
Yolu’nun günümüze uyarlanmış hali. 
Kervan yollarının yerini demir yolları 
ve kapsamlı alt yapı yatırımları alıyor. 
Projede tanımlanan alan, dünya nü-
fusunun yarısından fazlasını barındı-
ran 60’tan fazla ülkeyi kapsıyor.

Türkiye’nin hedefi bu devasa 
alanda yapılacak olan ticaretten en 
yüksek payı almak.

“Kuşak ve Yol” projesi kapsamın-
da İstanbul’da önemli bir toplantı 
yapıldı. Ticaret Bakanlığı ve Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantı-
sında Türkiye’nin konumu tartışıldı.
Türkiye’nin jeolojistik önemi de 

öne çıkacak
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza 

Tuna Turagay, “Bu koridorda ken-
dimizi öyle bir konumlandıracağız 
ki limanlarımızla, lojistik merkez-
lerimizle Avrupa’ya açılan kapıyla, 
kendi içerisindeki ürün çeşitliliği-
mizle, daha yüksek ve ileri teknolo-
jiye taşıyacağız. Yabancı sermayeyi 
buraya çekeceğiz ve Türkiye, şu 
ankinden çok daha büyük bir güç 
olarak dünya sahnesindeki yerini 
alacak” dedi. 

Türkiye, stratejik konumuyla, 
“Kuşak ve Yol” projesinin en önemli 
lojistik üssü olma yolunda ilerliyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) Başkanı Nail Olpak ve DE-
İK Lojistik Konseyi Başkanı Turgut 
Erkeskin de konuyla ilgili açıkla-
ma yaptı. Erkeskin, şunları söyledi: 
“Türkiye’nin jeopolitik ve jeostrate-
jik önemine jeolojistik önemini de 
eklemeye başlayacağız. Türkiye, sa-
dece bölgesinde değil, dünyada öne 
çıkan lojistik merkezlerden birisi 
haline gelecek.”

Kuşak ve Yol Girişimi’nin hem 
hitap ettiği coğrafyanın genişliği 
hem de bir ekonomik entegrasyon 
ile kalkınma projesi olması sebebiy-
le diğer projelerden ayrıldığını ifade 
eden Olpak, “Üç karayolu ve bir de-
nizyolu hattı üzerinde tasarlanan bu 
projenin her hattında, birbirinden 
farklı yatırım nedeni ve finansman 
olanakları bulunuyor. Kuşak ve 
Yol, aynı zamanda ticaretten lojis-
tiğe kadar bir eş zamanlı dijitalleş-
me projesi. Kuzey aksı Avrupa’ya 
entegrasyon kadar, rotasındaki 56 
ülkenin ekonomik kalkınmasını da 
hedefliyor. Enerji koridoru olarak 
adlandırılabilecek orta koridor, hem 
Avrupa-Asya arasında sağlıklı enerji 
akışını temin etmeyi hem de bölge 
ülkeleri arasındaki politik gerginlik-
leri azaltmayı amaçlıyor. Öte yan-
danGüney koridorda ise özellikle 
Afrika’da sadece altyapı yatırımları 
değil, yeni ekonomik bölgeler oluş-
turuluyor ve bu kanalla bölgedeki 
firmaların iş yapış şekilleri ile bölge 
ülkelerinin iş yapma kolaylığı geliş-
tiriliyor. Bu nedenle Afrika pazarın-
da Çin’in baskınlığı yakın zamanda 
daha da artacak ve bu pazara erişim 
için Çin’le iş birlikleri kolaylaştırıcı 
bir unsur olacak” diye konuştu. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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GÜRCISTAN’IN başkenti Tif-
lis’te gerçekleştirilen 3’üncü Tiflis İ-
pekyolu Forumu’nda konuşan Tur-
han, 30 yıllık küreselleşme sürecinin 
ardından bugün gelinen noktada, 
kıtalar arası ticaret hacminin devasa 
boyutlara ulaştığını belirtti.

Ekonomik çekim merkezinin ge-
lişmekte olan ekonomilere doğru 
kayışının ve tedarik zincirlerinin kü-
reselleşmesinin, ulaştırma ve lojistik 
hizmetlerine olan talebi artırdığını 
kaydeden Turhan, sürdürülebilir 
ve çevreci uluslararası taşımacılık 
için özellikle demiryolu ve kombine 
taşımacılığına dayalı ulaştırma bağ-
lantılarının ön plana çıkarılmasının 
önemine işaret etti. 

Turhan, “Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından Avrasya ulaştırma bağlan-
tılarına ilişkin yapılan çalışma, demir-
yolu ve çok-modlu ulaştırma koridor-
larının deniz taşımacılığına göre daha 
rekabetçi olabileceğini göstermiştir” 
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin ulaştırma bağlan-
tılarını bütünlükçü bakış açısıyla 
ele almaya, hem fiziki hem de fiziki 
olmayan engellerin ortadan kaldırıl-
masına büyük önem verdiğini vur-
gulayan Turhan, “Türkiye son 17 
yıllık dönemde 145 milyar dolara 
yaklaşan bir altyapı yatırımı hamlesi 
başlattı. Ulaştırma yatırımlarımı-
zın temel hedefi, Asya ve Avrupa 
arasında hızlı ve kesintisiz bağlantı 
sağlamak ve Türkiye’yi bölgesi için 
lojistik bir üs haline getirmektir.” 
ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, üretim ve ihracat o-
daklı ticaret hacmini artırmaya devam 
edeceğini vurgulayan Turhan, “Tek 
Kuşak Tek Yol” projesi ile bölgenin 
öneminin daha da artacağını kaydede-
rek, “Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya 
üçgeninde taşımacılık orta vadede şu 
anki ekonomik büyüklüğünün birkaç 
katına ulaşacaktır.” şeklinde konuştu. 

“Türkiye, Azerbaycan ve Gür-
cistan arasında üçlü bir anlaşmaya 
dayanan demiryolu hattı ile ulaş-
tırma politikalarımızın temel ekse-
nini teşkil eden ülkemiz üzerinden 
Pekin’den Londra’ya kesintisiz 
demiryolu bağlantısı kurma hedefi 
hayata geçmiştir.” diyen Turhan, 
bu hattın, Türkiye’nin limanları 
sayesinde sadece Avrupa’ya değil 
Afrika’ya kadar uzanan ekonomik, 
güvenli ve rekabet edebilir bir kori-
dora dönüştüğünün altını çizdi.

Turhan, Türkiye’deki mega ula-
şım altyapı projeleriyle İpekyolu 
koridorunun önemini artırdığına 
işaret ederek, “Özellikle de bu ko-
ridorun devamı olacak dev projeleri 
kamu özel ortaklığı ile hayata geçire-
rek hem hızlı hem daha az maliyetle 
özel sektör dinamiğini kullanarak 
gerçekleştiriyoruz. Sınırlı kaynakla-
rımızla sınırsız ihtiyaçları karşılıyo-
ruz.” dedi.

Çevresel konuların, fosil yakıtlara 

olan bağımlılık, trafik ve yol güven-
liği gibi sorunlarla mücadele eder-
ken yenilikçilik ve akıllı ulaşım sis-

temlerinin etkin kullanımın önemli 
olduğuna dikkati çeken Turhan, bu 
anlamda dijitalleşme, elektrifikas-

yon ve otomasyon gibi yeni tekno-
lojilerin ulaştırma sektörünün daha 
hızlı, etkin, sürdürülebilir ve çevreci 
kılınması için muazzam fırsatlar 
sunduğunu ifade etti. 

Forum kapsamında Gürcistan 
Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma 
Bakanı Natia Turnava,  Azerbaycan, 
Ukrayna, Bulgaristan ve Afganistan’ın 
ulaştırma bakanları da konuşma yaptı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Tiflis 
İpekyolu Forumu’nda Doğu ile Batı arasında tarihi 
İpekyolu’nun yeni ve modern İpekyolu olarak hizmet 
vermesi için yapılması gereken çalışmalar, bölgenin 
tüm ülkeleri tarafından değerlendirildi” dedi.

Mega Projeler İpekyolu
Koridorunun Önemini Artırıyor



LOJISTIK Zirvesi ile birleş-
tirilerek hem sektörün usta 
yöneticilerini hem de bilim 
insanlarını ağırladıklarını 
söyleyen Beykoz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Durman, ‘2 günde 200 kişiyi 
misafir edeceğiz’ dedi. LO-
DER Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Tanyaş da ‘Sektördeki 
sıkıntılar bilim ile çözülecek’ 
diye konuştu.

Beykoz Üniversitesi, Lojis-
tik Derneği (LODER) ve Ja-
cobs Üniversitesi iş birliğiyle 
17’nci Uluslararası Lojistik 
ve Tedarik Zinciri Kongresi 
(LMSCM2019), gerçekleşti. 
Açılış konuşmasında Lojistik 
Derneği’nin (LODER) lo-
jistik zirveleri de düzenledi-
ğini anlatan Beykoz Lojistik 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydıno-
cak, ‘Tam 1 yıldır bugüne 
hazırlanıyorduk. Bugün hem 
sektör temsilcileri dinlenebi-
lecek hem de akademisyen-
lerimiz tarafından bildiriler 
sunulacak. Böylece, Beykoz 
Üniversitesi olarak arzu etti-
ğimiz, hep inandığımız sektör 
üniversite buluşmasını ger-
çekleştirmeyi umut ediyoruz’ 
dedi. 17 yıldır düzenlenen 
kongrenin gelenekselleştiğini 
ifade eden Beykoz Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Durman, ‘Her yıl bir Türk 
üniversitesinin ev sahipliğin-
de ve bir yabancı üniversite iş 
birliği ile düzenleniyor. Çok 
değerli olan bu tematik alan-
daki kongreye ev sahipliği 
yapmaktan büyük bir mutlu-
luk duyuyoruz’ diye konuş-
tu. 38 farklı üniversiteden 
akademisyenlerin katıldığı 
kongreye sektör profesyonel-
lerinin de ilgi gösterdiğini 
söyleyen Durman, kongre 
kapsamında 2 gün boyunca 
200 kişiyi misafir edecekleri-
nin bilgisini verdi.   

3 nedenden dolayı kong-
reyi çok önemli bulduklarını 
ifade eden Durman, bunla-
rı şöyle sıraladı: ‘İlk olarak, 
2008 yılında kurulan Bey-
koz Lojistik Meslek Yükse-
kokulu bugüne kadar 4 bin 
mezun vermiş ve mezunların 
yüzde 70’i lojistik alanında 
istihdam edilmiştir. Üniver-
site olarak yolumuza devam 
ederken de lojistik alanında 
lisans ve lisansüstü prog-
ramlarıyla bu alanda yöneti-
ci adaylarına eğitim imkânı 
sunuyoruz. Üniversitemiz 
yaptığı akademik çalışma-
larla bu alanda her zaman 
söz sahibi olmuştur, bundan 
sonra da olmaya devam ede-
cektir. İkinci olarak üniver-
site-sanayi iş birliğini çok 
değerli buluyoruz. Bugün bu 
kongrede üniversite-sektör 

iş birliği hedefleniyor. Bu da 
bizim açımızdan çok anlamlı 
ve değerli. 3. husus ise ülke-
miz coğrafi konumu itibarıy-
la arz talep merkezleri arasın-
da geçiş bölgesidir. Türkiye 
lojistik sektörü, hizmet ihra-
catı ile ilgili döviz kazandırıcı 
sektörler arasında 14 milyar 
doları aşan getirisiyle seyahat 
ve turizm sektöründen sonra 
ikinci sırada gelmektedir. Bi-
liyoruz ki bir ülkede lojistik 
sektörünün büyümesi tama-
mıyla sanayi ve ticaret sektör-
lerinin büyümesine bağlıdır. 
Ülkemizde son yıllarda hızlı 
bir gelişme gösteren lojistik 
sektörü hem kendi içinde 
taşıdığı büyüme potansiyeli 
hem de üstlendiği kritik rol 
ve rekabet üstünlüğü ile bü-
yük bir öneme sahiptir.’ 

Sıkıntılar bilim yoluyla 
çözülecek 

LODER Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Tanyaş da yapılan 
kongrenin zirve ile birleşti-
rilerek sektördeki insanların 
bilime, bilim insanlarının da 
sektöre daha çok yakınlaş-
tığını söyledi. Türkiye’nin 
muazzam bir coğrafi konu-
mu olduğunun altını çizen 
Tanyaş, ancak bunun yeter-
li olmayacağını belirterek 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
‘Çünkü ulaştırma altyapısı 
ve gümrük altyapısının ku-
rulması ve kurumsal yapıla-
rın oluşturulması gerekiyor. 
Orta koridor dediğimiz Çin 
ya da Uzak Doğu ile Avrupa 
arasındaki ana yollara sahi-
biz. Bu yükün bizim üzeri-
mizden geçebilmesi için bu 
yolun son derece modern, 
gelişmiş, lojistik köyleriyle 
donatılmış ve iyi hizmet ve-
ren bir yere dönüştürülmesi 
şart. O yüzden eğitimden 
yasalara kadar sıkıntılar var. 
Bu sıkıntıların bilim yoluyla 
çözülmesi gerekiyor.’ 
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Türkiye’de, kendine özgü dinamikleri 

olan lojistik bağımsız bir iş kolu olarak 

kabul görmedi. Tüm zamanların karar 

alıcıları hatta sektörün temsilcileri ‘ti-

caret olmazsa lojistik olmaz, dolayısıy-

la lojistik bir iş kolu değildir’ görüşüne 

sahip oldu. Oysa madalyonun bir yüzüne 

doğruluk payı olan bu görüşü yazarken, 

diğer yüzüne de ‘lojistik olmazsa ticaret 

olmaz’ yazmak lazım.  

Yavaş da olsa bir anlayış değişikliği 

yaşanıyor. Hizmet ihracatı kapsamın-

da değerlendirilen lojistiğin bu sayede 

ihracatın yancılığından çıkması umudu 

belirdi.  

Lojistiği dünyanın dev ekonomilerine 

bakarak ele aldığımızda görüyoruz ki lo-

jistik ticareti büyütüyor. Mal müşteriyi 

arayıp buluyor. İhracatın şampiyonları 

geliştirdikleri lojistik çözümlerle malla-

rını alacak müşterilerin ayağına gidiyor. 

Lojistik olanaklarını artırmak ve mali-

yetlerini düşürmek için üretim merkez-

lerini pazara göre planlıyor.

Ülkeler, sektörler ve firmalar ticaret-

lerini artırma yolunda lojistik çözümler 

üretirken, hepsinin birden yolunun kesiş-

tiği, yüz yüze gelip karşılıklı görüşebildi-

ği ortamları ise fuarlar sağlıyor. 

Sürdürülebilir ticaretin olmazsa ol-

mazı lojistik çözümlerin en son örnekle-

rini yaratanlar ve sergileyenler de ticari 

ve lojistik büyüklüklerine paralel olarak 

Çin, ABD ve elbette Almanya olmaktadır. 

Dünyanın en büyük lojistik fuarlarını 

Münih ve Şanghay’da gerçekleştiren 

Messe München, ABD ve Güney Afrika’da 

hava kargoya yönelik fuarlar, Hindistan 

ve Türkiye’de ise EKO MMI olarak hem 

hava kargo hem de genel lojistik fuarla-

rının en büyüklerini yapıyor. 

13-15 Kasım 2019 tarihleri arasın-

da İstanbul Fuar Merkezi’nde 13. kez 

gerçekleştirilecek olan Uluslararası lo-

gitrans Transport Lojistik Fuarı’nda 

Kanada, Fransa, Almanya, Avusturya, 

Kazakistan gibi devlet teşvikli ülke pa-

vilyonlarının yanı sıra 24 ülkenin lojistik 

çözüm üretenleri bir araya gelecek. 

Ülkeler; ekonomilerini büyütürken, 

dış ticaretlerini artırırken hangi lojistik 

çözümleri kullandıkları ve bunlardan 

başkalarına da neler katabileceklerini 

sergilemek amacıyla bu fuarda ülke pavil-

yonlarıyla yer alıyorlar. Dünya çapındaki 

lojistik hizmet sağlayıcılar, geliştirdikleri 

yeni lojistik çözümleri Türk sanayicisi ile 

de paylaşacaklar. Türkiye’den ise liman 

işletmelerinden yazılımcılara, lojistik 

operatörlerden ticari araç üreticilerine 

kadar lojistik zincirinin tüm değerlerini 

yaratan firmalar, alternatif lojistik çö-

zümlerini logitrans’ta sunacak. 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Dış ticaretini artırmak, ihraç ürünle-

rini en uzak pazarlara en verimli şekilde 

ulaştırmak isteyen firmalar ve ihracatla 

büyümek isteyen ülkelerin yeni açılım-

lar kazanacağı logitrans, kaçırılmama-

sı gereken fırsatlar sunuyor. logitrans 

Türkiye’nin dış ticaret ve ulaştırma ola-

naklarını çeşitlendirmesine katkı sağla-

maya devam ediyor.   

ÇEYREK ASIRLIK AYSBERG
Fuar, pek çok şirket ve sivil toplum 

örgütü tarafından gerçekleştirilecek 

olan çok önemli etkinliklere ev sahipli-

ği yapacak. Çeyrek asrı geride bırakan 

Aysberg olarak biz de fuar sırasında bir 

davet gerçekleştireceğiz ve elbette he-

pinizi bekliyoruz. Böylece iş ağımızdaki 

tüm dostlarımıza teşekkür etme fırsatı-

mız olacak.  25 yılı Aysberg bünyesinde 

geçen 35 yılın tanığı ve habercisi olarak 

bu süreye; 195 sayı UND’nin Sesi, 250 

sayı KargoHaber, 100 sayı Kasa, 109 

sayı Roder’den Haberler Dergisi ve çok 

sayıda başka derginin yanı sıra 3 tanesi 

doğrudan sektöre ilişkin kitaplar ile 5 yıl 

boyunca Dünya Gazetesi’nde yayınlanan 

Kara Taşımacılığı sayfası ve 250 kadar 

haftalık makaleyi sığdırdık. Hazırladığı-

mız şirket yayınları hariç 750 dolayında 

dergi yayınlamışız. Bunlar; kararlı, inatçı 

ve sabırlı bir çalışmanın sayısal ifadesi-

dir. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye’nin 

taşımacılık ve lojistik endüstrisinin ge-

lişimine katkıda bulunduğumuza yürek-

ten inanıyoruz. Haberciliğin dışında da 

dönemine göre oldukça önemli işlevler 

üstlenen sektöre özel haritalarımızı, tak-

vimlerimizi ve elbette logitrans’ı yara-

tan Aysberg ekibini lojistikçiler yakından 

tanıyor. Aynı ekip, taşımacılık ve lojistik 

sektörünü; yayınlar, fuarlar, panel ve 

konferanslar gibi etkinliklere aktif şe-

kilde katılarak, uluslararası yarışmalara 

jüri üyesi vererek yurtdışında da en üst 

düzeyde temsil ederken, ülkemizin taşı-

macılık ve lojistik alanındaki en prestijli 

yarışması olan Lojistik Ödülleri Atlas’ı da 

hayata geçirmiş bulunmaktadır.  

Daha yapılacak çok işimiz var. Hep 

birlikte nice çeyrek asırlara... 

Lojistik İhracatın Yancısı mı?

BAKIŞLojistik Sektörünün 
Geleceği Bilimsel
Çözümlerde
Beykoz Üniversitesi, Lojistik Derneği ve Jacobs Üniversitesi iş birliğiyle 
Mars Logistics ana sponsorluğunda bu yıl 17’ncisi yapılan Uluslararası 
Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi gerçekleşti.  

LODER Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Tanyaş
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geçirdiği intermodal taşıma-
cılık modeliyle klasik kara-
yolu taşımacılığına oranla 
her ay 730 futbol sahası bü-
yüklüğünde ormana eşdeğer 
karbondioksit salınımını a-
zaltıyor. Dünyanın etrafında 
360 tur atmaya yetecek dizel 

Asya ve Akdeniz’e önemli bir 
bağlantı noktası sağlar. Bu 
büyük yatırım, Orta ve Doğu 
Avrupa’daki güçlü ağımızı ve 
uzun yıllara dayanan uzman-
lığımızı daha da sağlamlaştı-
racak aynı zamanda devam 
eden büyümemiz için ideal 
temeli sağlayacaktır.”

Avusturya’nın Sloven-
ya Büyükelçisi Sigrid Berka 
da konuşmasında, bölgenin 
kalkınması için yapılan yatı-
rımın önemini vurgularken, 
Slovenya’nın gelişen bir Av-
rupa lojistik merkezi olarak 
önemine değindi. Sigrid Ber-
ka ayrıca modern ve cazip bir 
iş yeri oluşturduğu için cargo-
partner’a teşekkür etti. 

Binanın karmaşıklığına ve 
büyüklüğüne rağmen, on bir 
ay içinde tamamlanan proje 
sonrasında Lübliyana’daki 

SÜRDÜRÜLEBILIR İş 
Ödülleri’nde Ekol, akademis-
yenlerden oluşan jüri tarafın-
dan yapılan değerlendirmede 
tüm sektörlerden başvuru 
yapan büyük ölçekli şirket-
ler arasından sıyrılarak, ödül 
alan tek lojistik şirketi oldu.   
Ekol, ana sektörü dışında kar-
bon yönetimi alanında aldığı 
bu ödülle küresel iklim deği-
şikliğine olan duyarlılığını bir 
kez daha gösterdi. 

Aldığı bu özel ödülle çok 

C A R G O - P A R T N E R 
e-Lojistik Merkezi Lübliya-
na’nın resmi açılışını 300’den 
fazla misafiriyle kutladı. Lüb-
liyana Havaalanı’nın hemen 
yakınındaki e-Lojistik Mer-
kezi, Ağustos ayında faaliyete 
geçti. Bir aylık başarılı ope-
rasyonların ardından açılış 
kutlamaları, sorumlu proje 
ekibine, bölgedeki kilit müş-
terilere ve ortaklara teşekkür 
etme ve birlikte başarıyı kut-
lama fırsatı olarak sunuldu.

cargo-partner CEO’su 
Stefan Krauter ve şirketin 
Slovenya’daki Genel Müdü-
rü Viktor Kasteliç ile birlik-
te, Avusturya’nın Slovenya 
Büyükelçisi Sigrid Berka ve 
Slovenya Başbakan Yardım-
cısı ve Altyapı Bakanı Alenka 
Bratušek’ ın kısa açılış ko-
nuşmalarıyla başlayan akşam, 
gerçekleşen başarılı inşaat 
dönemi ve uygulamalarını 
onurlandırmak için e-Lojistik 
Merkezi proje ekibinin sahne-
ye davet edilmesiyle devam et-
ti. Gala yemeğine daha sonra 
ışık şovları, cappella caz grubu 
“Perpetuum Jazzile” tarafın-
dan gerçekleştirilen canlı mü-
zik ve ünlü Sloven koreograf 
Miha Krušič’in önderliğinde-
ki parsellerle yapılan sıra dışı 
bir dans şovu eşlik etti. 

Slovenya’daki cargo-part-
ner Genel Müdürü Viktor 
Kasteliç, 28 milyon Avro 
değerindeki yatırımın arka-

uluslu müşterileri ile aynı 
platformu paylaşan Ekol, 
sürdürülebilir değer yarat-
ma misyonu doğrultusunda 
ürettiği çözümlerle, kurumsal 
sürdürülebilirlikteki itibarını 
daha da güçlendirdi.

Ekol, 2008 yılında hayata 

sındaki motivasyonunu şöyle 
açıkladı: “Amacımız, mo-
dern bir lojistik kompleksi 
ile Avrupa’nın kalbindeki bu 
önemli stratejik merkezden 
faydalanmak ve Lübliyana’da-
ki diğer ofislerimizi bir çatı al-
tında bir araya getirmekti. Bir 
diğer hedefimiz ise çalışanları-
mıza en iyi çalışma koşullarını 
sağlamak ve müşterilerimizin 
en iyi partneri olmaktır.” 

cargo-partner CEO’su 
Stefan Krauter yaptığı ko-
nuşmada projenin zama-
nında tamamlanması ve 
şirketin Slovenya’daki varlı-
ğının büyümesi konusundaki 
memnuniyetini dile getirdi: 
“Olumlu jeostratejik konu-
mu ile Slovenya, Orta ve Gü-
neydoğu Avrupa arasındaki 
doğal bir bağlantıdır. Ayrıca, 
Koper ve Trieste limanları, 

rultusunda bütünsel ölçüm 
ve yönetim yaklaşımları ile 

zorlu ürünlerin depolanması 
ve taşınması gereksinimlerini 
karşılar. Yüksek raf koridor-
ları, indüksiyon kılavuzlu dar 
koridor rafları ve standart 
geniş koridor raf sistemleri 
kombinasyonunu içerir. De-
po TAPA standardına uy-
gundur ve kesinlikle erişim 
kontrolündedir.

 Uzun yıllara dayanan de-
neyim ve son teknoloji ekip-
manlara dayanan şirket, yeni 
tesisinde kısa ve uzun süreli 
depolama, toplama ve paket-
leme, etiketleme, çapraz yer-
leştirme, konsolidasyon, çok 
kanallı dağıtım ve çevrimiçi 
mağazalar için kapsamlı eFul-
fill gibi çeşitli tedarik zinciri 
hizmetleri sunmaktadır. 

Ofis binası hakkında 
Ofis binası, dört katlı, en-

tegre akıllı teknolojiye sahip 
enerji tasarruflu bir yapıda ve 
4 bin m² ofis alanı sağlamak-
tadır. Üçüncü ve dördüncü 
katlar, cargo-partner ofisleri 
iken, ikinci kat, faydalı ko-
numdan ve modern tesisten 
yararlanmak isteyen dış kira-
cılar için mevcuttur. Zemin 
katta resepsiyon masası, ortak 

geliştirilen iş modeli, proje ve 
çalışmalara veriliyor.

toplantı salonları, kiracılar i-
çin ofis alanları ve cargo-part-
ner çalışanları için bir dinlen-
me alanı bulunmaktadır. 

Slovenya’daki cargo-part-
ner Genel Müdürü Viktor 
Kasteliç: “Açık ve modern 
tasarımıyla ofis ortamımız, 
çalışanların mola ve çalışma 
süreleri için çeşitli esnek alan-
lar sunuyor. Ayrıca, kafeter-
ya, teras ve balkon bölümleri 
ile dinlenme ve yaratıcı ileti-
şim için daha fazla alan sağlı-
yor. Personelimiz, yeni çalış-
ma ortamını, benim de çok 
memnun kaldığım, büyük bir 
sevinçle karşıladı.” 

Depo gibi, tesisleri de en 
yeni trendleri takip edecek 
şekilde tasarlanmıştır. Cazip 
ofislerin yanı sıra, büyük cam 
yüzeyler ve teraslar, bir tara-
fındaki Kamniško-Savinjske 
Alpleri ve diğer tarafındaki ha-
valimanının muhteşem manza-
rasını sunmaktadır. Lobideki 
yeşil duvar bir başka özel özel-
liktir. Dinlenme ve sosyalleşme 
için birçok dinamik köşeye ek 
olarak, 50 kişilik yemek alanı-
na sahip geniş ve modern bir 
mutfağın yanı sıra, cargo-part-
ner personeli için bir spor sa-
lonu da bulunmaktadır. Bina, 
otomatik aydınlatma ve akıllı 
klima kontrollerinin yanı sıra 
iç mekanlara kontrollü erişim 
ile donatılmıştır. Ofis binası-
nın önünde elektrikli araç şarj 
istasyonları bulunmaktadır.

tasarrufu elde ediyor.
Karbon kategorisindeki 

ödül; iklim değişikliğini ya-
vaşlatma ve iklim değişik-
liğine uyum yönünde sera 
gazı emisyonlarını düşürme 
ve karbon emisyonu azaltım 
stratejileri geliştirilmesi doğ-

şirketin genel müdürlüğü de 
dahil olmak üzere tüm car-
go-partner ofisleri ve depoları 
Ağustos 2019’dan itibaren ye-
ni merkeze taşınırken, cargo-
partner Koper ofisi Sermin’de 
faaliyetine devam ediyor. 

Toplam 25 bin m² alana 
sahip olan e-Lojistik Merkezi 
Lübliyana, ülkedeki en büyük 
depo komplekslerinden biri-
dir. Depoda 44 adet kamyon 
yükleme iskelesi bulunur ve 
20 binden fazla palet yuvası 
sunulur. Buna ek olarak, te-
sis, 6 bin m²’lik küçük parça 
deposu ve elleçleme alanının 
yanı sıra 5 bin m²’lik çapraz 
yükleme ve blok depolama 
alanı içermektedir. Mevcut 
depoya daha sonraki bir aşa-
mada 8 bin m² ilave depolama 
binası eklenebilir. 

Merkez, sıcaklık kontrollü 
koşullar altında depolamayı 
mümkün kılar ve ilaç ve tıb-
bi cihazlar, otomotiv ve ileri 
teknoloji ürünleri gibi en 

Ekol’ün Intermodal Taşımacılık Modeli’ne Ödül

cargo-partner Lübliyana’da e-Lojistik Merkezi Açtı

Sarp Intermodal Yönetimine Güçlü Transfer

6

Ekol, intermodal taşımacılık modeliyle 
Sürdürülebilirlik Akademisi’nin düzenlediği 
Sürdürülebilir İş Ödülleri 2019’da Karbon 
Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü.  

cargo-partner, Lübliyana Havaalanı yakınındaki e-Lojistik Merkezi’nin resmi 
açılışını büyük bir gala yemeği ile kutladı. Yeni e-Lojistik Merkezi, cargo-
partner grubunun en büyük lojistik kompleksi olma özelliğini taşıyor.  

SARP Intermodal’in Genel 
Müdür Yardımcılığı göre-
vine Özgür Arıkan atandı. 
Arıkan son olarak CEVA 
Lojistik’te Uluslararası Kara 
Nakliye Operasyonları ve Sa-
tın Alma Grup Müdürlüğü 
görevini yürütüyordu.

Sarp Intermodal, filo ve 
ekipman havuzuyla birlikte 
yönetici kadrosunu da güç-
lendirmeye devam ediyor. 

Şirketin Genel Müdür Yar-
dımcılığı pozisyonuna lojis-
tik sektöründe 16 yıllık tec-
rübesi bulunan Özgür Arıkan 
atandı. İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nden me-
zun olan Arıkan, üniversite 
öğrenimi sonrası iki yıl İn-
giltere Bournemouth’da dil 
eğitimi aldı. Koç Üniversitesi 
Liderlik ve Gelişim sertifi-
kası bulunan Arıkan, ayrıca 

ÜDY3 - (Uluslararası Eşya 
- Kargo Taşımacılığı Üst Dü-
zey Yönetici Yetki Belgesi) ve 
IRU (Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Birliği) belgele-
rine sahip.

Lojistik sektöründeki ka-
riyerine Ekol Lojistik’te baş-
layan Arıkan, daha sonra DB 
Schenker Arkas’da Almanya-
Avusturya bölge satış şefliği 
ve ABD bölge satış şefliği 

pozisyonlarında görev aldı. 
Ardından 2010 yılında Yeni 
Antalya firmasında İskandi-
navya Ülkeleri İş Geliştirme 
Yöneticisi olarak görev alan 
Arıkan, 2012 yılında ise Ulu-
soy Lojistik’te Türkiye Satış 
Müdürü pozisyonunda gö-
rev yaptı. Arıkan son olarak 
2013-2019 yılları arasında 
CEVA Lojistik’te sırasıyla U-
luslararası Nakliye Satış Mü-

dürlüğü, Uluslararası Kara-
yolu Operasyon Müdürlüğü, 
Satın Alma Grup Müdürlüğü 
görevlerinde bulundu.

Sarp Intermodal’da Genel 
Müdür Yardımcısı olarak gö-
reve başlayan Özgür Arıkan, 
Yurtiçi Bölgeler, İş Geliştir-
me, Satış & Pazarlama, Müş-
teri Hizmetleri Faaliyetleri 
ve Fiyatlandırma Departma-
nından sorumlu olacak.

Sarp Intermodal Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür Arıkan
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jistik sektörünün bu değişim 
ve dönüşüme nasıl hazırlan-
dığı üzerine konuşuldu.

IBM Türkiye Teknoloji 
Lideri Sevilay Kurt; “Müşte-
rilerin verdiğimiz hizmetten 
memnun olmadığını düşü-
nelim. Kolaylıkla aldıkları 
hizmeti değiştirebilirler. Sis-
tem dönüşüme ayak uydur-
mak zorunda” dedi. Maersk 
Türkiye Müşteri Hizmetleri 
Genel Müdürü Esra Yaman 
Gündüz ise; “Endüstriyel 
dönüşüm süreci hala devam 
ediyor. Dokümantasyon ağı 
çok fazla ve müşterilerin bu 
süreci yönetebiliyor olması 
gerekiyor. Karmaşık süreçle-
ri standart hale getirmeliyiz” 
şeklinde konuştu. 

“Dijital dönüşüm 
en iyi lojistik sektöründe 

uygulanabilir”
Prof. Dr. Okan Tuna’nın 

moderatörlüğünü yaptığı 
“Tedarik Zincirinde Dijital 
Dönüşüm” panelinde, dijital 
dönüşümü en iyi uygulayabi-
lecek sektörün lojistik olduğu 
belirtilirken, son dönemde 
bunun güzel örneklerinin 
de olduğu vurgulandı. Pane-
le konuşmacı olarak katılan 
Turkcell Lojistik Müdürü 
Ömer Faruk Erkal; Turkcell 
olarak gerçekleştirdikleri diji-
talleşme projelerini katılımcı-
larla ile paylaştı. Erkal, şirket 
içerisinde de tüm süreçlerin 
bu uygulama ile yürütüldü-
ğünü sözlerine ekledi. Pane-
lin bir diğer konuğu ise Ford 
Otosan Üretim Planlama ve 
Kontrol Yöneticisi Osman 
Selçuk Sarıoğlu’ydu. Pozitif 
bir dönüşüm sürecinde ol-
duklarını belirten Sarıoğlu; 
“Bizim için aslolan müşteri 
memnuniyeti. Dijitalleşme 
de müşteri beklentileri ara-
sında en yüksekte yer alıyor. 
Tüm planlarımızı buna göre 
kurguluyoruz” dedi.

“Herkesin merakla bekledi-
ği “Yapay Zeka Dönüşümün 
Neresinde?” panelinde ise Di-
jital Dönüşüm Lideri ve Aka-
demisyen Kozan Demircan 
katılımcılar ile buluştu. Ko-
zan Demircan’ın gerçekleştir-

TURKISH Cargo’nun ‘Al-
tın Sponsor’, İstanbul Ticaret 
Odası ve Turkcell’in ‘Bronz 
Sponsor, İMEAK Deniz Ti-
caret Odası ve SOFT Bilişim 
de ‘Destek Sponsor’u olarak 
katıldığı UTİKAD Zirve 
2019-İleri’ye Dönüşüm iş 
dünyasını bir araya getirdi.

UTİKAD, alanında yetkin 
isimler ve sektör liderlerinin 
yanı sıra dijital dönüşümü 
merak eden iş dünyasındaki 
yöneticileri, ‘İleriye Dönü-
şüm Zirvesi’nde buluşturdu. 
Tüm gün devam eden otu-
rumlarda lojistik başta olmak 
üzere iş hayatındaki dönü-
şümler ele alındı, geleceğe da-
ir öngörüler paylaşıldı.

Öğrenme Tasarımla-
rı Eğitim Uzmanı Nurşah 
Yılmaz’ın oyunuyla keyifli 
bir başlangıç yapılan zirvede 
ilk olarak UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Emre Elde-
ner katılımcılar ile buluştu. 
Zirveye ev sahipliği yapan 
UTİKAD’ın Yönetim Kuru-
lu Başkanı Emre Eldener, lo-
jistik sektörü ve iş dünyasına 
ışık tutacak bir etkinliğe ev 
sahipliği yapmaktan duydu-
ğu mutluluğu dile getirerek 
“Her ortamda vurguladığım 

gibi bugün yaptığımız işlerin 
birçoğunu belki de beş yıl 
içinde yapmayacağız. Yeni iş 
alanları ve iş yapış şekilleri ge-
liyor. Ayakta kalabilmek için 
bu değişimi yönetebilmemiz 
ve değişime entegre olma-
mız gerekiyor. Bu zirvedeki 
sunumların ve görüşlerin, 
gelecek dönem için bir fikir 
vereceğine inanıyorum” dedi. 
Zirvenin açılış konuşması-
nı, aynı zamanda Türk Hava 
Yolları’nın da Başkanı olan, 
Hizmet İhracatçıları Birli-
ği Yönetim Kurulu Başkanı 
İlker Aycı yaptı. Konuşma-
sında, ülkelerin artık tedarik 
zincirleri üzerinden rekabet 
ettiği bir döneme girdiğini 
söyleyen Aycı, “Böyle bir dö-
nemde ürünlerin çok süratli 
ve ekonomik bir şekilde ilgili 
adreslere ulaştırılabilmesi ge-
rekiyor. Bu da lojistik sektö-

rünü dünya ticaretinde daha 
merkezi bir konuma getiriyor. 
Bu nedenle Hizmet İhracatçı-
ları Birliği ve THY olarak lo-
jistiği stratejik planlarımızda 
merkeze yerleştirdik” dedi.
Aycı: “Dünyanın ilk üç hava 
köprüsünden biri olacağız”

Türkiye’nin limandan li-
mana hava kargo taşımacılık 
pazarının 3 milyar dolara 
ulaştığını söyleyen İlker Aycı, 
arka hizmetlerin de eklenme-
siyle pazar değerinin 5 mil-
yar dolara çıktığını kaydetti. 
Türkiye’nin hava kargo pa-

zarında en büyük paya sahip 
Turkish Cargo’nun son üç 
yılda yüzde 80 büyüdüğünü 
belirterek, “24 uçaklık hava 
kargo filomuzla 86 ülkeye gi-
derek dünyada en çok ülkeye 
uçan havayolu şirketi unvanı-
nı aldık. Hava kargoda dün-
yada 13’üncülükten 7’nciliğe 
yükseldik. Hedefimiz önce 
ilk 5’e sonra, ilk 3’e girmek. 
Dünyanın ilk üç hava köprü-
sünden biri olmayı hedefliyo-
ruz” dedi.

THY ve HİB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Aycı, konuşma-
sını, lojistik firmalarını HİB 
çatısı altında birleşmeye da-
vet ederek birliğin uluslarara-
sı arenada güçlenmesine katkı 
sağlamalarını istedi.

Zirvenin öğleden önceki 
panellerinde Blockchain, Ya-
pay Zeka, Dijital dönüşüm 
konuları ele alındı. Blockcha-
in ile birlikte, kolay, izlenebilir 
ve ucuz bir tedarik sürecinin 
geleceği belirtilirken, yapay 
zekalı sistemlerle tüm sektör-
lerin dönüşeceği vurgulandı.

Zirve’nin ilk paneli Block-
chain 101 kitabının yazarı 
Ahmet Usta’nın modera-
törlüğünü üstlendiği “Yıkıcı 
Dönüşüm: Blockchain”di. 
Maersk Türkiye Müşteri 
Hizmetleri Genel Müdürü 
Esra Yaman Gündüz ve IBM 
Türkiye Teknoloji Lideri Se-
vilay Kurt konuşmacı olarak 
katıldığı panelde, blockchain 
ekosisteminin önemli yapıla-
rı olan yazılım, finans, lojistik 
gibi farklı disiplinlerin geliş-
melerden nasıl etkilendiği, lo-

gemiler denizlerde yük taşı-
maya başladı. İlk başlarda kısa 
ve bilinen mesafelerle başlasa 
da bu işin ilk adımı olması a-
çısından çok önemli bir geliş-
medir. Çünkü otonom gemi-
ler yapay zeka ve nesnelerin 
interneti ile donatıldığı için 
insanın algılayamayacağı bazı 
riskleri çok önceden görüp 
uyarı yapabilir. Denizde ya-
şanan kazaların yüzde 75’inin 
insan kaynaklı olduğunu dü-
şündüğümüzde otomasyon 
ve yapay zekanın olası kaza-
ların oranını büyük ölçüde 
düşüreceğine inanıyoruz. Bu 
durumun işgücünü de biraz 
azaltacağını söylemek müm-
kün” diye konuştu.

Özen: “Turkish Cargo
yüklerinin yüzde 80’i transit ”

Transit taşımalarda Tür-
kiye ve Turkish Cargo’nun 
oynadığı role bir veriyle vur-
gu yaparak sözlerine başlayan 
THY Genel Müdür Yardım-
cısı Turhan Özen, Turkish 
Cargo’nun gelirlerinin sadece 
yüzde 20’sinin Türkiye’nin ih-
racat ve ithalatından geldiğini, 
yüzde 80’inin transit taşıma-
lardan elde edildiğini söyledi. 
Türkiye’nin dış ticaret taşıma-
larının önümüzdeki yıllarda 
yüzde 12’ye kadar ineceğini 
söyleyen Özen, “Hava kargo 
taşımacılığında kısa sürede 
dünya sıralamasında 13’üncü-

ğında en fazla destinasyon 
sayısıdır. Turkish Carpet 
adı verilen dünya hava kargo 
trafiğinin merkez noktala-
rı ülkemizden geçiyor. 126 
ülkede 319 uçuş noktasıyla 
dünyanın en fazla noktasına 
ulaşan, dünyanın en büyük 
üçüncü hava networküne sa-
hip şirketiz. Pazar yaratarak 
veya mevcut pazarları gelişti-
rerek bu pazarı, üç veya dört 
katına çıkarmak mümkün. 
Dünyadaki dördüncü en 
yüksek bağlantı endeksine 
sahip havalimanıyız. İstanbul 
Havalimanı ile hava kargo 
taşımacılığında dünyada ilk 
beş arasında olacağımızı gö-
rüyoruz. Sadece yedi saatlik 
uçuşla 60’ın üzerindeki baş-
kente ve yüzde 40’lık pazara 
İstanbul’dan ulaşılabiliyor.”

Turkish Cargo’nun ihracat 
ve ithalat taşımalarındaki ana 
vizyonunu “pazarları geliştir-
mek” olarak açıklayan Özen, 
“Ölçek ekonomisini kullana-
rak ülkemize hak ettiği erişim 
imkanlarını sağlamayı amaç-
lıyoruz. Bunun için lojistik 
firmalarıyla birlikte pazarların 
gelişme potansiyelini harekete 
geçirmek için ciddi çalışmaları 
yapıyoruz” dedi. Şu anda glo-
bal ticaretin en büyük itici gü-
cünün e-ticaret olduğunu söy-
leyen Özen, “Turkish Cargo 
içerisinde e-ticaret üç katına 
çıktı. Önümüzdeki dönemde 
8-9 katına ulaşacağını öngörü-
yoruz” dedi.  

İleriye Dönüşüm Zirve-
si’nin son oturumlarından 
biri olan “Z Kuşağının İş 
Hayatında!” paneli Öğrenme 
Tasarımları Kurucusu ve Eği-
tim Uzmanı Tuğba Çanşalı 
moderatörlüğünde gerçekleş-
ti.  Gerçekleştirilen panelde; 
MEB İstanbul İli Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Serkan 
Gür, PERYÖN Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Defacto İn-
san Kaynakları Genel Müdür 
Yardımcısı Berna Öztınaz 
konuşmacı olarak yer aldı.  İs-
tanbul İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcı Serkan Gür, kuşak 
değişiminde de önemli bir 
dönüşümün yaşandığı vurgu-
ladı. Sektör örgütlerini ve fir-
maları, şimdiden öğrencilerin 
yanında olarak gelişimine 
katkı sunmaları gerektiğini 
söyleyen Serkan Gür, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü olarak her 
türlü iş birliği ve desteğe açık 
olduklarını kaydetti.

diği sunumda, yapay zekanın 
dönüşümde oynadığı role 
vurgu yaptı. Dijital yol hari-
tası olmayan şirketlerin duva-
ra toslayacağının altını çizen 
Demircan, “Bu süreçte doğru 
karar mekanizmalarının ku-
rulması ve şirket verilerinin 
işlenip satılması büyük önem 
taşıyor. Yapay zeka destekli 
blockchain teknolojisi mikro 
ihracat dönemini başlatacak 
ve kripto para tabanlı emtia 
borsaları gündeme gelecek” 
diye konuştu. Demircan, 
2021 yılına kadar lojistik sek-
töründe robotların 22,4 mil-
yar dolarlık bir pazar oluştur-
masının beklendiğini belirtti.

Zirvenin öğleden sonraki 
ilk oturumu ise UTİKAD 
Başkanı Emre Eldener’in 
moderatörlüğünde gerçek-
leştirildi. “İş Dünyasına Yön 
Verenler” panelinde, İME-
AK Deniz Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Tamer 
Kıran, Turkish Cargo’nun 
Kargodan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Turhan 
Özen ve DFDS Başkan Yar-

dımcısı ve Genç Yönetici-İş 
İnsanları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Pamuk-
çu bizlerleydi.

Oturumda ilk söz alan 
DTO Başkanı Tamer Kıran, 
tüm sektörlerde olduğu gibi 
denizcilikte de dijitalleşmeyi 
yapamayanların oyun dışında 
kalacağını söyledi. Denizcilik 
sektörünün de teknoloji ve 
dijitalleşmeden nasibini al-
dığını belirten Kıran “Bu yıl 
içerisinde insansız otonom 

lükten 7’nci sıraya yükseldik. 
Şu anda global pazardan al-
dığımız pay yüzde 4 ve bunu 
yüzde 7’ye çıkararak ilk beş 
içinde yer alacağız” dedi. 

Yaptığı sunumda hava kar-
go taşımacılığının gelişimi ve 
Turkish Cargo’nun büyüme 
grafiğini anlatan Özen, şun-
ları söyledi: “Kargo uçakları-
mızın sayısını 24’e çıkardık ve 
daha da artırıyoruz. 88 ülkeye 
kargo uçaklarıyla ulaşıyoruz. 
Bu, hava kargo taşımacılı-

UTİKAD Zirve 2019’da 
‘İleri’ye Dönüşüm’e Odaklandı

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener

THY Başkanı İlker Aycı

8

‘İleriye Dönüşüm’ temasıyla düzenlenen 
UTİKAD Zirvesi, lojistik ve tedarik zinciri 
sektörünün yoğun ilgisiyle tamamlandı. Zirvede, 
dijitalleşmeden ekonomiye, teknolojiden 
çevreye kadar, alanında yetkin isimler ve sektör 
liderleri, tüm gün boyunca deneyimlerini ve 
öngörülerini katılımcılarla paylaştı.  

Soldan sağa; İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamer Kıran, Turkish Cargo Kargodan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ve DFDS Başkan

Yardımcısı ve Genç Yönetici-İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Pamukçu
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ILK olarak, Ankara’dan kara yoluy-
la İstanbul Haydarpaşa Limanı’na 
getirilen, aksesuarları hariç 154 ton 
ağırlığında ve 110 metreküp hac-
mindeki dev trafo, 20 Eylül 2019 
tarihinde Haydarpaşa Limanı’ndan 
Hollanda’nın Rotterdam şehri-
ne doğru yola çıktı. Rotterdam 
Limanı’nda nehir gemisine tahliye 
edilen ve test sahasına indirilen tra-
fonun 20 günün sonunda aynı rota 
üzerinden Ankara’ya geri getirilme-
si planlanıyor. 

Taşıma işlemi sırasında büyük 
bir ekibin titizlikle çalışmaları sür-
dürdüğünü belirten Mars Hava 
Deniz Kargo Proje Satış ve Ope-
rasyon Müdürü Ahmet Yüksek 
rüzgar türbini, trafo ve benzeri 
ağır tonajlı yüklerin taşınmasının 
farklılaştırılmış çözümlerle sağ-
landığının altını çizerek “Karayolu 
taşımaları sadece gün ışığında yapı-
labilen bu tip ağır tonajlı yüklerin 
sevkiyatı sırasında ara nakliye lo-
jistiğin zorlu kısmını oluşturuyor. 
Dorsesiyle birlikte yerden yük-
sekliği 5.10 metre olan trafonun 
Ankara’dan İstanbul’a karayolu ile 
ara nakliyesi sırasında geçiş yapı-
lan tüm köprüler bypass edildi ve 
bu işlem gerçekleştirilirken diğer 
ekiplerle koordineli bir şekilde ça-
lışıldı. Ardından trafo, İstanbul’da 
güvenli bir şekilde Haydarpaşa li-
manında gemiye nakledildi. Son 
adımda ise yük, Rotterdam lima-
nına ulaştırılarak, nihai varış nok-
tası olan Nijmegen’e sevk edilmek 
üzere gemiden limbo tahliye yön-
temiyle nehir gemisine bırakılarak 
tekrar sabitlendi. Tüm bu işlemleri 
büyük bir hassasiyetle tamamlayan 
deneyimli ekibimiz, trafonun dö-
nüş rotası için hazırlıklarına başla-
dı” ifadelerini kullandı.

16’ncı Lojistik Vaka’nın
kazananları belli oldu

Mars Logistics ve Lojistik Derne-
ği (LODER) işbirliğiyle düzenlenen 
16’ncı Üniversiteler Arası Lojistik 
Vaka Yarışması ödül töreni sektör 
temsilcileri, akademisyenler ve öğ-
rencilerin katılımıyla İstanbul’da 
gerçekleşti. Yapılan değerlendirme 
ve elemeler sonucunda yarışmanın 
final etabına 6 takımdan toplam 
18 öğrenci katıldı. 3 kategoride gün 
boyu gerçekleştirilen sunumların 
ardından birinciler, Piri Reis Üni-
versitesi, Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi ve Celal Bayar Üniversitesi 
öğrencileri oldu. Kazanan takımlara 
ödül ve plaketleri, Mars Logistics 
yöneticileri, LODER Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Tanyaş ve yarışma jüri-
sinde yer alan akademisyenler tara-
fından takdim edildi.

Ödül töreninin açılış konuşması-
nı gerçekleştiren LODER Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Tanyaş yetenek-
li öğrencileri sektöre kazandırma-
yı amaçladıklarının altını çizerek 

konuşmasında, üniversitelerdeki 
lojistik eğitiminin önemini vur-
guladı. Lojistik alanında istikrarla 
sürdürülen yarışmanın 16’ncısını 
düzenlemekten büyük mutluluk 
duyduklarını ifade eden Mars Ha-
va ve Deniz Kargo Genel Müdür 
Yardımcısı Aydın Çevik, “Lojistik 
alanında kariyer hedefleyen genç-
lere şu üç kavramın önemini çok 

iyi analiz etmelerini tavsiye ediyo-
rum; bilgi, yabancı dil ve cesaret. İş 
hayatına, tamamen hazır olmadan, 
sadece deneyim kazanmak adına 
adım atmak yerine bilgi anlamında 
donanımlı, en az bir yabancı dile 
hakim olmanın verdiği cesaretle, 
kendilerinden emin olduklarında 
girmelerini öneriyorum” ifadeleri-
ni kullandı.

Mars Logistics 154 Tonluk 
Trafoyu Avrupa’ya Ulaştırdı
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lojistik alanındaki en iyi fua-
rı, logitrans ile entegre etme 
hedefine odaklandık. Bu yol 
bizi Messe München’in kapı-
sına çıkardı. Almanya’nın 55 
yıllık şirketi Messe München, 
45 yıldır taşımacılık ve lojistik 
fuarları yapıyor ve dünyanın 
en iyisi olarak karşımızda du-
ruyordu. Münih’te düzenlenen 
transport logistic Fuarı’na pro-
je ortağımızla birlikte gitmiş, 
çıtanın nerelerde olduğunu 
görmüş, çeşitli incelemelerde 
de bulunmuştuk. Bu hedefe 
doğru birlikte hareket edebilir-
dik. Fakat Türkiye’deki ortak 
iş yapma kültürünün eksikliği 
burada da sonucu belirledi. İlk 
kez İFM’de gerçekleştirdiği-
miz 2011 fuarımızın hazırlık-
ları ve Messe München ile or-
taklık görüşmelerimiz paralel 
şekilde sürüyordu. EKO MMI 
ortak girişimimizin kamuoyu-
na duyurusunu da 2010 yılın-
da İFM’nin 11’inci numaralı 
salonunda gerçekleştirdiğimiz 
4’üncü fuarımızda yaptık. 

Messe München’den bahse-
der misiniz? logitrans önce-
sinde bu sektördeki pozis-
yonu ne?

1900’lü yılların son çeyre-
ği, malların dolaşımına ilişkin 

TAŞIMACILIK alanındaki 
ilk fuarlar hakkında bilgi ve-
rir misiniz?

Türkiye’nin fuarcılık ma-
cerasında bazı şirketler ve 
fuar konuları büyük yer işgal 
eder. Taşımacılık, ticari araç-
lar ve günümüzde lojistik de 
bu konulardan biridir. Et-
rafında dolaşan bazı fuarlar 
olsa da taşımacılığa dair fuar 
tanımına uygun ilk deneme-
ler Salıpazarı Rıhtımı’ndaki 
depolarda başladı. Daha son-
ra başka denemeler de oldu 
ve bu fuarlar ben de dahil 
UND yöneticileri tarafından 
desteklendi. Fakat bunlar 
sektörü tatmin etmedi. Tüm 
iyi niyetli çabalara, katılımcı 
sayısı ve çeşitliliğine rağmen 
olması gereken ziyaretçi sa-
yısı ve niteliğine ulaşılamadı. 
Bu süreç sektörün temsilcile-
rini yeni arayışlara itti. 2003 
yılına gelindiğinde sektörün 
talebi ve sivil toplum örgütü 
yöneticilerinin teşvikiyle hem 
katılımcısını hem ziyaretçisi-
ni tatmin edecek, uluslararası 
pazarlara ulaşma vizyonuna 
sahip bir taşımacılık ve lo-
jistik fuarı gerçekleştirilmesi 
için EKO Fuarcılık kuruldu. 
logitrans markası bu vizyon 
ile ortaya çıktı.

Yeni bir şirket kurup üstelik 
‘dev’ rakiplerin iddialı oldu-
ğu bir alanda yeni bir fuar 
yaratmak riskli bir girişim 
değil miydi?

Elbette riskli. Zaten bu 
risklerin hepsini yaşadık... 

Biz yola çıkarken yer sahibi 
iki şirketin de bu sektörü he-
defleyen fuar iddiaları vardı. 
Bize fuar alanı bile kiralama-
dılar. Bu tür sorunlara çözüm 
olsun diye bugün İFM’nin 
işlettiği 9-10-11 numaralı sa-
lonlar inşa ediliyordu. Daha 
inşa aşamasında olup fuar tari-
himize kadar biteceği belirti-
len bir salonu kiraladık. Fakat 
resmi duyurusu da yapılmış 

bulunan fuarımıza bu salon-
ların tahsis edilmesinden vaz 
geçildiği söylendi. İlginçtir 
ki, dönemin fuarcılıkla ilgili 
en üst seviyeden yetkilileri de 
bu işe dahil oldular. Beni ‘sek-
törün beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir fuar’ için teş-
vik edenler bile vazgeçmemi 
önerdi. Fakat sektör mensup-
ları çok dirayetli çıktı ve biz 
ilk logitrans’ı 2004 yılında 
Hilton Convention Center’de 
açtık.  Aynı yıl yapılan diğer 
fuar girişimleri sürdü ama bu-
günlere uzanamadı. 

Daha sonra logitrans ne gibi 
değişiklikler yaşadı? 

Başarılı bir taşımacılık ve 
lojistik fuarı gerçekleştiren 
EKO Fuarcılık olarak, fuarın 
gelişimi için aynı zamanda fu-
ar alanı işletmecisi olan Tüyap 
ile proje ortaklığına gittik ve 
2005-2006 yılında yapılan iki 
fuarımızı bu ortaklık kapsa-
mında Tüyap’ta gerçekleştir-
dik. 2008 yılında IRU Dün-
ya Kongresi içeriğine dahil 
olarak Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde yapılması günde-
me gelen logitrans başladığı gi-
bi bitmedi...Bu gelişme bizim 
için bir yol ayrımı oldu. Sek-
törel bağlarımızı, iş gücümü-

zü, birikimimizi daha verimli 
kullanmak adına kendi gücü-
müz ile yola devam etme kara-
rı aldık. Bu nedenle ‘13’üncü 
logitrans’ derken fuar sayımıza 
2008 yılını dahil etmiyoruz. 

Yabancı şirket ortaklığı fik-
riniz nasıl gelişti?

Fuar hazırlıklarımız sürer-
ken yurtdışı arayışlarımız da 
hız kazandı. Hem içeride yer 
sahipliğinden kaynaklanan 
rekabet üstünlüğüne karşı 
ayakta durmakhem de sektö-
rün dünya vitrinine çıkması-
nı, dünya networklerine dahil 
olmasını, know how transfe-
rini sağlamak adına transport 

hizmetlerin ve ürünlerin yeni-
den şekillendiği yıllar oldu. 2. 
Dünya Savaşı’nın yıkımının ar-
dından hızlı bir toparlanma sü-
recine giren ve pek çok konuda 
öncü rolü üstlenen Almanya, 
sanayinin yanı sıra ticareti de 
güçlendirmek adına fuarcılık 
sektörüne yatırım yapmaya 
başladı. Münih Belediyesi, 
Bavyera Eyaleti, Münih ve Yu-
karı Bavyera Sanayi ve Ticaret 
Odası ile Ticaret ve El Sanat-
ları Odaları bir araya gelerek 
1 Nisan 1964 yılında Messe 
München’i kurdu. Şirket, 1978 
yılında taşımacılık ve lojistik 
alanlarını kapsayan transport 
logistic Fuarı’nı başlattı. 

network’ünde nasıl bir ko-
numa sahip?

27 Ocak 2011 tarihinde 
dünyanın fuarcılık devi ve en 
büyük lojistik fuarlarının or-
ganizatörü Messe Münchenile 
Türkiye’nin lojistik hafızası ve 
logitrans Fuarı organizatörü 
EKO Fuarcılık; bütün yapısı 

ve uzun vadeli programları ile 
birlikte titizlikle planlanan Jo-
int Venture şirketi, EKO MMI 
Fuarcılık’ı kurdu ve Uluslara-
rası logitrans Transport Lojis-
tik Fuarı, dünyanın en büyük 
lojistik fuarları kümelenmesi-
nin çok önemli bir ayağı ola-
rak yeni bir dönemece girdi.

Messe München Eko Fuarcı-
lık ile tanıştığı zaman şirke-
tin pozisyonu neydi?

Dünyanın bir diğer stratejik 
noktasında, Türkiye’de,80’li 
yıllardan itibaren taşımacılık 
ve lojistik sektörlerindeki pek 
çok değişime tanıklık eden 
bir ekip, bir yandan yayıncı 
kimliği ile farklılaşan kav-
ramların tanımlanmasında 
bizzat etki ve katkılarını sür-
dürürken bir diğer yandan 
da sektöre özel bir buluşma 
noktası kazandırmak üzere 
kolları sıvamıştı. EKO Fuar-
cılık, Türkiye’nin taşımacılık 
ve lojistik alanlarındaki po-
tansiyelini ortaya çıkaracak ve 
bunu uluslararası düzeye taşı-
yacak bir fuar oluşturmak he-
defi ile 2003 yılında kuruldu. 
Lojistiğin karayolu nakliyesi, 
intra lojistiğin ambarcılık ile 
eşdeğer olduğu o dönemde 
taşımacıları bir fuarın önemi-
ne ve gerekliliğine ikna etmek 
çok da kolay olmadı. Ama lo-
gitrans markası, her yıl kendi-
ni geliştirerek yoluna devam 
etti. Fuar, ulaştığı yabancı 
katılımcı ve ziyaretçi sayıları 
ile 2014 yılında ‘uluslararası’ 
ünvanını almaya hak kazandı.

Messe München ortaklık 
aşamasına nasıl geldi? 

Yeni binyılın ilk on yılında 
Avrasya ve Orta Doğu böl-
gesinin dikkat çeken lojistik 
gelişimini mercek altına alan 
Messe München, bu bölgede-
ki lojistik etkinlikleri ve fuar-
ları takip etmeye başlamıştı. 
Aynı dönemde ulusal pazarda 
rüştünü ispatlayan logitrans 
Fuarı da uluslararası ünvanını 
daha çeşitli bölgelerden, daha 
fazla yabancı katılımcı ve zi-
yaretçi ile pekiştirmenin yanı 
sıra, köklü bir fuarcılık dene-
yimi ve bilgi birikimi ile iler-
lemek için kolları sıvamıştı. 

İki şirketin hevesli ve 
heyecanlı ekipleri ilk kez 
2009 yılında Münih’de ger-
çekleşen transport logistic 
Fuarı sırasında olası bir iş-
birliği için görüşmelere baş-
lamıştı. 2010 yılının Mart 
ayında İstanbul’daki Almanya 
Başkonsolosluğu’nda imza-
lanan Niyet Mektubu ile ilk 
somut adım atıldı.

Joint Venture olarak EKO 
MMI Fuarcılık Ltd. Şti. 
Messe München’in dünya 

logitrans Fuarı’nı Anlatan İlker Altun: 
Köklerimiz Çok Derinde
‘Eko Fuarcılık ve logitrans, sektördeki 35 yıllık birikimimizi yansıtıyor’ diyen 
EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun; bu yıl 13’üncüsü gerçekleşen 
Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın gelişim sürecini anlattı. 

logitrans’ın dahil olduğu transport logistic fuarları ailesi, 3 

kıtada, 5 ülkede,10 farklı etkinliği kapsıyor:

 transportlogistic Fuarı
Münih, Almanya

 transportlogistic China Forum
Şanghay, Çin

 Uluslararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı - İstanbul, Türkiye

 aircargo Europe
Münih, Almanya

 aircargo Turkey
İstanbul, Türkiye

 aircargo China
Şanghay, Çin

 aircargo India
Mumbai, Hindistan

 aircargo Africa
Johannesburg, Güney Afrika

 transportlogistic India @ CTL
Mumbai, Hindistan

 China International Transportation
Logistics Expo - Hangzhou, Çin

EKO MMI, işte bu fuarlar ailesinin önemli bir üyesi olarak 

Türkiye’nin lojistik politikalarının etkin bir şekilde uygulan-

masına odaklanmış bulunuyor. Ülkemizin dudak uçuklatan 

alt yapı yatırımlarının dünya lojistik ağlarına eklemlenmesi-

ne yönelik çalışmalar önceliğimiz durumunda. Sektörümü-

zün dünya liginde iş yapma düzeyine gelmiş şirketlerine 

vitrin oluşturmak da bizim üstlendiğimiz görevler arasında. 

Ülkemizin coğrafi avantajlarını destekleyen yollar, köprüler, 

tüneller, limanlar, havaalanları, demiryolları gibi taşımacılık 

ve lojistik altyapısını değerlendirecek, şirketlerimizin değeri-

ne değer katacak çok daha büyük ve güçlü bir logitrans için 

potansiyeli var. EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti. olarak bu potan-

siyeli ortaya çıkartıp, sayıları her yıl artacak şekilde dünya 

lojistikçilerini İstanbul’da buluşturmaya devam edeceğiz.
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tanık olduğum mobil telefon 
teknolojik bir devrimi; ileti-
şimde mobil çağının başlan-
gıcını haber veriyordu. Bir yıl 
sonra ben de mobil iletişime 
geçmiştim. Ama internet her 
şeyi alt üst etti. Meselenin 
daktiloyla sınırlı kalmayacağı 
anlaşılıyordu. Dijital ortam-
ların, sosyal medyanın bu 
kadar hızlı 
geleceğini 
kimse ön-

g ö -

r e -
mezdi.

Zamana göre 
önemli adımlar at-
tık. 2001 yılında iki 
çalışanımızı bu alandaki pro-
jelerimiz için 15 gün eğitime 
gönderdiğimizde henüz çok 
erkendi... Web sitemizi hazır-
ladığımızda pek çok büyük 
şirket bu adımıdaha atmamış-
tı. Sonrasında sektörümüze 
web sitesi tasarımı hizmeti 
vermeye başladık. Şimdi sos-
yal medyanın tüm mecrala-

TAŞIMACILIK ve lojistik 
sektörüne yönelik iletişim 
hizmetleri veren Aysberg 25 
yılı geride bıraktı. Aysberg 
Basın Yayın Sanayi Ticaret 
Ltd. Şti’ni 1994 yılında ku-
ran İlker Altun, 1985-1994 
yılları arasında UND’nin Sesi 
Dergisi’ni yayınlamak üzere 
UND bünyesinde çalışmaya 
başlamıştı. Gazetecilikten ya-
yıncılığa oradan ajans hizmet-
lerine ve fuarcılık sektörüne 
uzanan faaliyetlerine ilişkin o-
larak;  ‘Sektör RO-RO gemi-
lerine yaptığı yatırımla arma-
törlüğe uzanmıştı. Gemilere 
ilişkin törenler, temel atmalar, 
teslimatlar derken yurtdışına 
gidiş gelişleri artan nakliyeci-
ler kabuğuna sığmaz olmuş-
tu’ diyen İlker Altun;‘artık 
sektördeki gelişmelere pa-
ralel olarak UND de çok 
hızlı bir büyüme içine 
girmişti. Bazı 
h i z m e t l e r i n 
dışarıda üretil-
mesi gerekiyordu 
ve buna dergiden 
başladık’ dedi. 

‘Aysberg, şu an 
kendi mülkü olan ya-
pının alt katında, sek-
törün talepleri ve der-
nek yöneticilerinin 
destekleriyle 4 
Mayıs 1994 yılın-
da kuruldu. Oysa 
doğum günüm 
olan 5 Mayıs’ta 
kurulmasını çok 
istemiştim’ diyerek 
sözlerine devam eden 
İlker Altun, kuruluş 
sürecine ilişkin şunları 
anlattı:

“Şirket kurulurken 
sadece 3 Macin-
tosh, 2 fotoğraf 
ma kines i , 
bir PC ve 
bir kame-
ramız vardı. 
İlk günlerimizi 
UND’de birlikte 
çalıştığımız Ercan To-
sunoğlu ile birlikte geçir-
dik. Sonraları sektörümüzün 
yakından tanıdığı Serhat Baş 
ve Hasan Karakurt da 10 yılı 
aşkın süre birlikte çalıştığımız 
isimler oldu. Altınay Bekar 
ile 14 yıldır, Akın Öcal ile de 
16 yıldır çalışıyoruz. UND’de 
birlikte çalışırken tanışıp ev-
lendiğim sevgili eşim Selma 
(Altun), kurulduktan iki yıl 
sonra aramıza katıldı ve ha-
len bizim için önemli işler 
yapıyor. Şirketimizin çalışan-
larının 10-15 yıllık ortalama 
çalışma süreleriyle gurur du-
yuyoruz. Zaman içinde yol-

larımızın ayrıldığıçalışanları-
mızın çalışma süreleri de 10 
yılın üzerindedir. Bizim ölçe-
ğimizdeki bir şirket için bun-
lar çok ciddi bir göstergedir.”

İnternet devrimi ve
sosyal medya

Teknolojik değişimlerin 
sektöre yansımalarını değer-
lendiren İlker Altun, ‘İnter-
net herşeyi değiştirdi’ diyerek 
şun- ları söyledi: 

“UND’deki 
çalışma odamızı 3 kişi 
ortak kullanıyorduk. 1993 
yılında bir masa daha konul-
du ve üzerine bir bilgisayar 
yerleştirildi. Bu, artık daktilo 
seslerinin kesileceği anlamına 
geliyordu. Ama gelişim bekle-
nenden çok daha hızlı oldu. 
Kullanımına ilk olarak 1993 
yılında Trieste Limanı’nda-

faaliyetteyiz ve sektördeki her 
şirketin kapısı bize bu sayede 
açıktır. Böylesi bir güven çok 
kolay oluşmuyor. Biz de sek-
törümüzün saygıdeğer men-
suplarının bize gösterdikleri 
güvenin karşılığını verecek 
hassasiyetleri gözetiyoruz. 
İlişkimizin temelinde bu gü-
venin çok büyük rolü var.”

‘Söz Uçar Yazı Kalır’
Sektörel yayınlara değinen 
İlker Altun, ‘sektöre yöne-

lik yayınlarımız, 1985 
yılında ilk sayısı tara-

fımdan hazırlanan ve 
birkaçı benim dışımda 

hazırlansa da 

1 9 5 s a -
yısının başın-
da bulunduğum UND’nin 
Sesi Dergisi ile sınırlı ka-
lamazdı çünkü talep var-
dı’ diyerek şunları söyledi: 
“1998’de,bugün 250’nci sayı-
ya ulaşan ve çıktığı ilk günden 
bu yana sektörel yayınların 
amiral gemisi konumunu sür-
düren KargoHaber Dergisi’ni 
çıkardık. Aynı yıl Taşımacılık 
Rehberi de yayına başladı. Ta-

şımacılık Rehberi, çok ilginç 
bir ürün ve talep eden kesim-
lere baktığımızda ne kadar 
doğru bir buluşma ortamı ha-
zırladığımızıgörüyoruz. Tam 
da taşımacıların ve lojistikçi-
lerin hedeflediği müşteriler 
tarafından isteniyor, satın 
alınıyor. 2006 yılında yayın 
hayatına başlayan Intermodal 
Dergisi’nin doğrudan doğru-
ya İngilizce olarak hazırlan-
ması ve yurtdışına yönelik 
olarak sektörümüzün vitrini 
olma özelliği büyük ilgiyle 
karşılandı. Dergi bunu önem-
l i sektörel etkinliklerle pa-

ralel olarak sürdürdüğü 
yayınları ile taçlandırı-
yor. 2007 yılındada bu-
gün sayısı 100’e ulaşan 
Kasa Dergisi yayın 
hayatına girdi. Kasa 
dergisi ise üstyapı 
ağırlıklı olarak yola 
çıksa da bugün ti-
cari araçlara odak-
lanan içeriğiyle 
piyasaların bilgi 
ve iletişim açlı-
ğını karşılıyor. 

Bu arada kapanan ya-
yınlarımız oldu fakat basılı 
dergi olarak ilk sayısını 2012 
yılında çıkardığımız At ve 
Binicilik Dergisi Truva, bir 

hobi dergisi olarak dijital 
ortamda yayın hayatını sür-

dürüyor.2002-2008 yılları 
arasında Roder’den Haberler 
yayınlandı. Kurumsal dergi-

lerini hazırlayıp yayınladığı-
mız taşımacılık ve lojistik 

sektöründen müşterile-
rimiz de oldu.

Biz bunları ya-

p a r -
ken diğer yayıncılar da boş 

durmadı. Dünya Gazetesi 
‘Taşıma Dünyası’ isimli bir 
ek çıkartıyordu. UND’nin 
Sesi kuşe kağıda, 4 renk ofset 
tekniğiyle basılı olarak çıktı. 
Ardından taşımacılık fuarları 
da yapan Hüsamettin Özkan 
dergi yayınlamaya başladı. 
Sonra da diğerleri sökün etti. 
Öte yandan1994’den başla-
yarak 5 yıl boyunca Dünya 

rında takip ediliyor olmak 
kadar, müşterilerimize sosyal 
medya hesaplarını yönetme 
hizmeti de veriyoruz.  2015 
yılının başından bu yana You-
Tube üzerinden yayında olan 
Aysberg Tv, ilk internet tele-
vizyonu örneklerinden biri 
olarak 1 Eylül 2006 yılında 
yayına başladı. Bugün 6 tane 
facebook, 4 tane instagram, 

4 tane linke-

din, 3 tane 
twitter ve 2 tanesi de You-

Tube olmak üzere toplam 19 
adresten takip ediliyoruz... 
Dijital ortamlarda, sosyal 
medyanın her kanalında 
itibarlı bir takipçi kitlesi ve 
sayısına sahibiz. Biz faydalı, 
doğru ve temiz içerik odaklı 
bir şirketiz. Bu nedenle şah-
sen ben 35 yıldır sektörde-
yim, şirket olarak da 25 yıldır 

Çeyrek Asırı Geride Bıraktı
Birinci sayfadaki haberin devamı
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Gazetesi’nde yayınlanan haf-
talık kara taşımacılığı sayfası 
hazırladık, ben de makaleler 
yazdım. Bu da sektörün ulu-
sal medyada sesini daha güç-
lü duyurması adına son de-
rece yararlı bir girişim oldu. 
Yayıncılık faaliyetlerimizin 
bir uzantısı olarak yurtiçi ve 
yurtdışı fuarları takip ediyor, 
katılıyor, işbirlikleri gerçek-
leştiriyorduk. Fuarcılık sektö-
rüne girişimiz de bu etkileşim 
içinde gerçekleşti.  

‘Kayıt medeniyettir’ ve sek-
törel dergiler de buna hizmet 
ediyor. Bugün kağıt esaslı 
yayıncılık zorlanıyor olsa da 
kağıt direnme gücünü bu 
önemli işlevinden alıyor. Biz 
inanıyoruz ki; ‘söz uçar fakat 
yazı kalır’. Ama biz değişime 
ve yeni dönem yayıncılığa da 
herkesten fazla hazırız.”

Ajans hizmetlerimiz
çok değerli

Sözlerine ‘Ajans hizmetleri-
miz zamanın gereksinimlerine 
göre şekillendi ve son derece 
çeşitlilik gösterdi. Hemen 
tümünü müşterilerimizin ta-
leplerine bağlı olarak sunduk’ 
diyerek başlayan İlker Altun 
ajans hizmetleriyle sektöre de-
ğer kattıklarını savundu. Al-
tun şunları söyledi: “Kurum-
sal kimlik çalışmaları en çok 
faaliyet gösterdiğimiz alanlar-
dan biri oldu. Şirketlerin ta-
nıtım broşürleri, özel fotoğraf 
çekimleri, logo tasarlamaktan 
kartvizit üretmeye uzanan ça-
lışmalar, tanıtım filmleri, fuar 
stand tasarım ve uygulamaları 
da ajans hizmetlerimiz arasın-
da büyük rağbet gördü ve gör-
meye de devam ediyor. Yılda 
200 kadar şirkete hizmet ver-
diğimiz oldu. Bu alanda yur-
tiçinde olduğu kadar yurtdışı 
firmalara da hizmet veriyor 
olmamız bizim için önemli 
bir aşama. Ajans hizmetleri-
miz özellikle logitrans Fuarı 
kapsamında büyük bir ivme 
kazanıyor. Basılı ve dijital or-
tamlarda katma değeri yüksek 
görsel ürünlerle müşterileri-
mizin işlerine ve kurumsal ya-
pılarına olduğu kadar sektöre 
de değer katıyoruz.” 

Gemici takvimlerinde 
büyük değişim

‘Bizden yoğun şekilde ge-
mici takvimi talep ediliyordu, 
birçok şirket de sadece bunla-
rı üretiyordu ama bunlar hata 
barındırıyordu’ diyen Altun 
takvimlere ilişkin olarak şun-
ları söyledi:

“Sanki haftanın 8. günü 
olabilirmiş gibi takvimde çok 
rahatlıkla 53 hafta yazıyordu. 
Hafta ile çalışan nakliyeciler 
için haftaların kayması büyük 
sorun. Ülkelerin tatil günle-
rinin yanlış olması bir yana 
nakliyeciyi ilgilendirmeyen 

ülkelerden tatiller veriliyordu. 
Bunları sektörün ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde düzeltmek 
de bize düştü. Bir süre sonra 
milyonlarla ifade edilen tak-
vim pazarında ‘Aysberg takvi-
mi’ diye bir kavram oluştu ve 
bazı firmalar kendi takvimle-
rini oluşturmak için toplamda 
200 bini bulan takvimlerimizi 
bekler oldu... Sadece gemici 
takvimi değil masa üstü tak-
vimler, cep takvimleri dahil 
onlarca çeşit takvim ürettik. 
Özel çekimler yapıp firmala-
rın araçlarını, tesislerini tak-
vimlere aktarıp, her firmanın 
takvimini kuruma özel hale 
getiriyorduk. Çok büyük be-
ğeni alan örnekler basıldı ve 
dağıtıldı. İyi yapılmış bir tak-
vim onlarca farklı kurumdan 
gelen takviminin önüne geçip 
de duvarda asılı olunca, her-
kes altındaki imzaya bakıyor 
ve Aysberg’i görüyordu. Böy-
lece sektörün takvim talebi 
Aysberg’e yöneldi. Aynı şey 
haritalarda da yaşandı.”

Haritalar çok beğenildi
O dönem yurtdışından 

harita getirmenin güçlükle-
rinden ve zorlu bir izin alma 
süreci gerektirdiğinden bah-
seden İlker Altun, ‘Harita it-
halatı izni almak zordu ve sek-
törün büyük bir harita talebi 
vardı’ diyerek harita konu-
sunda da şunları söyledi: “Bu 
alanda sektörel ihtiyaçların 
giderilmesi adına çok önemli 
adımlar attık. Avrupa’da da sı-
nırlı sayıda şirketin uhdesinde 
bulunan harita basma izinleri, 
Türkiye’de büyük ebatlı bas-
kıyı yapacak devlet dışında 
bir matbaa olmaması nede-
niyle neredeyse olanaksızdı. 
Avrupa’da kodlu haritalar ba-
sılıyordu ama Türkiye’nin ko-
du yoktu... Oysa şehir plaka-
ları bunun tam da karşılığıydı 
ve biz o haritalara bunu ekle-
dik. Kaliteli baskı ve iyi harita 
adına pek çok şeyi değiştirdik. 
Yıllar içerisinde onbinlerce 
harita sattık. Firmalara özel 
haritalar ürettik. Ahşap askı 
çıtaları için üretim tezgahı 
kurduk. Masaüstü haritalar, 
sümenler, yazılıp çizilebilen-
ler dahil çok çeşitli haritalar 
yaptık. Herkesin talebini 
karşılamaya çaba gösterdik ve 
yaptık da... Teknoloji burada 
da karşımıza çıktı. Önce ha-
ritalarımız bire bir kopyalan-
dı. Pek çok nakliyeci de daha 
ucuz olan bu haritaları tercih 
etti. Sonra da büyüyen bilgi-
sayar ekranları, navigasyon 
cihazları ve yazılımları, mobil 
telefonlar derken haritalar du-
varlardaki yerini terk etti, biz 
de harita tezgahımızı... 

 Haritalar ve takvim-
ler kadar ajandalar da bir za-
manlar çok revaçtaydı. Bun-

ları da önemli sayılabilecek 
tirajlarda ürettik. Standart 
ajandalar vardı, bazılarının ilk 
forması firmaya özel yapılıyor 
ama gerisi ortak olarak basıla-
rak ekonomik hale getiriliyor-
du. Biz ajandaları da şirketlere 
özel basılabilir yaptık. İçlerine 
haritalar koyduk, sektörel bil-
gilerle daha çok işlevsel hale 
getirdik ve yüksek talep gören 
ajandalar ürettik. Artık görü-
yorum ki çoğu ajandada tarih 
bile kullanılmıyor...”

Kitaplar kaldı
‘Kitaplar benim en çok de-

ğer verdiğim işlerimizin ba-
şında geliyor’ diyen Altun bu 
konuda; “Kitaplar kalıcı ve bir 
o kadar da itibarlı işlerdir. Sek-
töre dair üç tane kitabın yaza-
nı ve yayıncısı konumundayız. 
Bunlar dışında başka kurumla-
ra ilişkin kitap çalışmalarında 
da ağır sorumluluklar yerine 
getirdik. Eski adıyla Basın Ya-
yın Mezunları Derneği (BAY-
MED)için hazırladığımız ve 
ağırlıklı süreçlerini Aysberg 
olarak gerçekleştirdiğimiza-
ma başka kişi ve kurumların 
da katkısını alan İletişimde 
Kılavuz son derece önemli bir 
yayındır. Koç Alianz ile ortak 
sürdürülen fotoğraf yarışması-
nın ilk yıllarını kapsayan bir fo-
toğraf kitabı hazırladık. Kitap, 
çok büyük emek harcanmış 
çalışmalarınifadesi olarak vü-
cut bulmuştur. Ağırlıklı olarak 
UND ve sonrasında RODER 
adına mesleki bazı kitaplar da 
yine Aysberg bünyesinde hayat 
buldu” şeklinde konuştu. 

Sektörün en itibarlı ödülü 
Atlas

‘Ödül çalışmamızın geldiği 
yeri, bu günlerde gerçekle-
şen online yarışma için yapı-
lan başvurulardan sevinerek 
gördük’ diyen İlker Altun, 
Lojistik Ödülleri Yarışması 
ve onun sembol ödülü Atlas 
hakkında konuşurken; “Bu 
nasıl bir ihtiyaçmış, nasıl bir 
beklentiymiş gördük. Bu ih-
tiyacı tıpkı diğer işlerimizde 
olduğu gibi ne kadar yerinde, 
zamanında ve dürüstçe kar-
şılamış olmalıyız ki; Lojistik 
Ödülleri Yarışması ve Atlas, 
10. yılında zirveye çıktı. Ö-
dül çalışmasıyla taşımacılık 
ve lojistik sektörüne yönelik 
yayın yapan arkadaşlarımızın 
da katkısını alarak sektörle 
aramızdaki haberci ile haber 
kaynağını seviyeli bir şekilde 
buluşturmayı hedefledik. Bu 
alanda çalışan arkadaşlarımı-
zın yanı sıra sektörün etkili 
tüm derneklerinden temsil-
cileri de jüriye davet ettik. 
UND ve UTİKAD yöneti-
cileri ile bazı yayıncı arkadaş-
larımızın halen devam eden 
özverili çabaları, yarışmanın 
içeriğinin zenginliğine büyük 

katkı yapıyor. Bu benim yaşa-
masını istediğim ve benden 
sonra da aynı itibarla sürece-
ğine inandığım bir iştir... On 
yıllık yarışmanın verilerinin 
ele alınacağı bir yayını 11’in-
ci yarışma öncesinde bitirmiş 
olmayı hedefliyoruz” dedi. 

İlker Altun uluslararası ödül 
çalışmalarına da değinerek; 
“Yayınlarımızı temsilen edi-
törümüz Akın Öcal, otomo-
tiv endüstrisinin Avrupa’daki 
en köklü ödüllerinden olan 
IVOTY-International Van Of 
The Year (Uluslararası Yılın 
Ticari Aracı) ve IPUA-Interna-
tional Pick Up Awards (Ulus-
lararası Pick Up Ödülü) orga-
nizasyonunda 5 yıldır Türkiye 
adına jüri üyeliği yürütüyor. Ö-
cal, aynı zamanda Trailer Inno-
vation Awards organizasyonun 
da 2 yıldır jüri üyeliğini yürütü-
yor ve bu görevini sektörümüz 
ve ülkemiz adına başarıyla sür-
dürüyor” şeklinde konuştu.
Arşivimiz Altın Değerinde

Aysberg fotoğraf arşivinin 
çok önemli bir büyüklüğe 
ulaştığını belirten İlker Al-
tun ‘Şirketimizin en önemli 
değerlerinden biri bizim için 
fotoğraf arşivimizdir’ diyerek 
şunları söyledi: “Dijital fo-
toğraflar çekmeye başlayana 
kadar biriken dia ve kağıda 
basılı renkli ya da siyah beyaz 
görsellerinsayısı 50 bin dola-
yında. Bunların düşük çözü-
nürlükte taranması bile tam 
bir yıllık mesai gerektirdi. 
Çok az bir kısmını bir fuar-
da slayt gösterisi olarak sun-
duk. Fakat burada esas olan, 
Türkiye’nin taşımacılıktaki 
evrelerine, araç ve ekipman 
değişimine, kişilerin yüzünde 
iz bırakan zamana, limanla-
rın, garajların hatta ofislerin 
nasıl bir değişim gösterdiği-
ne tanık oluyorsunuz. Daha 
da ötesi bu fotoğraflardaki 
yüklere bakarak, ticaretin ve 
ekonominin dönüşümünü 
görmek mümkün. Peki ya 
dijitale geçtikten sonrası... O 
kısımda 200 bin dolayında 
fotoğraf vardır ki bunun ye-
niden tasnifi bile başlı başına 
bir ekibin en az bir yıllık bir 
çalışması anlamına geliyor. 

Bu fotoğrafların arkasın-
da çok büyük emek var. Ar-
şivimizi fotoğraflarımız ile 
birlikte basılı yayınlarımız da 
güçlendirmektedir. Yıllar bo-
yunca yoğun bir habercilik 
serüveni yaşadık. Gerek Ays-
berg öncesi 11 yıllık dönemde 
gerekse şirketimiz bünyesinde 
ben hep aktif bir muhabir gibi 
çalıştım. Haber seyahatlerine, 
yolculuklara çıktım fakat do-
ğal olarak yeni gelen arkadaş-
larımıza yol açmakta cömert 
davrandım. Bugün benim 
yılda birkaç kez haber amaçlı 

şehir-ülke dışı seyahatim var-
sa, çalışanlarımız yılda 20 ka-
dar yurtdışı seyahatine gider. 
Yılda bin 500 kadar haber 
yapıyoruz, 10 bin dolayında 
fotoğraf çekiyoruz. Yıllık 90-
100 bin gibi tirajlara ulaştık, 5 
binden fazla adrese doğrudan 
dağıtılan, sektörün referans 
yayınlarını ürettik. Kaynak 
olduk, örnek olduk, çıtayı 
belirledik. Bu nedenle taşı-
macılık ve lojistik sektörünün 
yayınları diğer sektörlerin ya-
yınlarından her anlamda daha 
seviyeli ve itibarlıdır.”

İlker Altun son olarak; ‘Ya-
yınlarımız, ilan vererek des-
tek olan vizyoner lojistikçiler 
sayesinde ayakta durabiliyor. 
UND, Roder, UN RO-RO 
yetkilileri merhum Saffet 
Ulusoy, Cüneyt Solakoğlu ve 
Erol Soylu ile Şahap Çak yö-

netimindeki Netlog, Çetin 
Nuhoğlu liderliğindeki Tır-
san ve onların yanı sıra THY, 
Soft gibi düzenli ve istikrarlı 
ilan verenlerimizin bugünle-
re ulaşmamızdaki tartışmasız 
desteğini minnetle anıyoruz. 
İsmini sayamadığımız daha 
pek çok kişi ve şirketin deste-
ğiyle bugünlere ulaştık. Tüm 
ilan verenlerimiz ve haber 
kaynaklarımızla meslek etiği 
çerçevesinde samimi ve dü-
rüst bir iletişim içinde olduk. 
Bizlere sektördeki bütün ka-
pıların açık olması hiç vazgeç-
mediğimiz bir özenin sonucu-
dur. Nakliyeciler her zaman 
faydalı, vefalı ve dost yanlısı 
olmuşlardır. Sonuna kadar 
onlarla birlikte kalacağım ve 
birlikte geçirdiğimiz yılları, 
yaptığımız işleri sitayişle ana-
cağım’ şeklinde konuştu.

NE DEDİLER?

Başarılı bir geçmiş, tutarlı ve ilkeli davranışlar ile her 

zaman hatırlanır, saygı duyulur. Sektöre bu zamana 

kadar sağladığınız ve sağlayacağınız katkılar için şah-

sım ve UND adına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Çetin Nuhoğlu

YÖNETİM KURULU BAŞKANI, UND

Aysberg ailesinin değerli üyeleri 25 yıldır sektöre gerek 

sektörel yayınlarla, gerekse ürettikleri birbirinden güzel 

harita ve takvimlerle destek veriyor, sektörümüzde-

ki önemli bir boşluğu dolduruyorlar.

Emre Eldener

YÖNETİM KURULU BAŞKANI, UTİKAD

25 yıldır lojistik sektörüne yüksek kalitedeki çizgisini 

koruyarak rehberlik eden ve sektörel kavramların ge-

liştirilmesine yön veren yayınlarınız ülkemizin bu alan-

daki en büyük kazançlarından olmuştur.

Fuat Pamukçu

AKDENİZ İŞ BİRİMİ SATIŞ, PAZARLAMA, İŞ GELİŞTİRME 

VE STRATEJİ BAŞKAN YARDIMCISI, DFDS

Sektörümüze ilişkin derin bilgi birikimi ve deneyiminiz 

sayesindeki katkılarınız, göründüğünden çok daha kök-

lü ve derin. Ülkemizde alışık olmadığımız ölçüde ekip 

arkadaşlarınız ile bir bütün olarak alçak gönüllü duru-

şunuz ve sunumuz ile gerçekten bir ‘aysberg’ gibisiniz.

Ahmet Musul

EKOL LOJİSTİK

Her ay çıkmasını beklediğim ve hararetle takip ettiğim 

KargoHaber başta olmak üzere tüm yayınlarını severek 

izlediğim, sektörün olmazsa olmazı Aysberg grubu-

nun yayın kadrosundan yönetimine; emeği geçen tüm 

ekibine şahsım ve sektörüm adına teşekkür ederim.

Hasan Hatipoğlu

TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ, LUFTHANSA CARGO 

Benim için Aysberg ve İlker AltunTürkiyede Lojistik 

sektörünün Hafızasıdır...

Hafızaya sahip çıkıp geliştirmemiz lazım.

Şahap Çak

YÖNETİM KURULU BAŞKANI, NETLOG LOJİSTİK

Aysberg demek Türkiye’ deki lojistik endüstrisinin dili 

demek, aynası demek, buluştuğu ortam, portal de-

mek. Tüm yönetici ve çalışanlarının güler yüzü demek, 

açık fikirliliği ve fikirlere açıklığı demek…

Serkan Demirkan

CARGO MÜDÜRÜ - TÜRKIYE, QATAR AIRWAYS
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amaçlayan yeni bir uygulama 
alanı çıktı. Dünyada yaygın 
hale gelen yeşil lojistik uygula-
maları, Türkiye’de şirket poli-
tikalarında yer almaya başladı.

Günümüzde artan sanayi-
leşme olgusu ile birlikte or-
taya çıkan üretim ve tüketim 
çılgınlığı, küresel ısınma, in-
san sağlığını tehdit eden has-
talıklar gittikçe artan çevre 
kirliliği ve doğal kaynakların 
tükenme noktasına gelmesi 
gibi faktörler kamuoyunun 
dikkatini çevreye çekmiş ve 
ciddi önlemler alınması ge-
rekliliği ortaya koymuştur.

Bu doğrultuda gerek kamu 
sektörü gerekse özel sektör 
sürdürülebilir kalkınma kav-
ramına daha fazla önem ver-
miş ve çeşitli yeşil stratejiler 
benimsemeye başlamıştır. Bu 
çevreci stratejilerden birisi de 

Faaliyetlerimiz sırasında 
meydana gelebilecek çevre-
sel riskleri tespit ederek, yasal 
mevzuatlara uygun olarak so-
runun giderilmesini sağlıyoruz. 

2014 yılında, Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı (WWF) tara-
fından yapılan değerlendirme 
sonucunda, Türkiye’de Yeşil 
Ofis Diploması alan ilk ve 
tek lojistik firması olmayı ba-
şardık. Bu kapsamda çalışma 
alanlarımızı çevreye duyarlı 
Yeşil Ofis programına uygun 
şekilde kuruyoruz. Program 
çerçevesinde belirlenen atık 
yönetimi, elektrik tüketimi ve 
kâğıt tüketimi tasarruf kalem-
leri çerçevesinde projeler tasar-
layarak, hayata geçiriyoruz. Bu 
kapsamdaki çalışmalarımızda 
personel bilincinin artırılması 
üzerine yoğunlaşıyoruz. 

Yeşil Ofis Programı kap-
samında Ekol’ün tesislerinde 

düzenlemeler yapılması ve 
gerekli yaptırımların uygulan-
ması bununla birlikte teşvik 
ve fonların artırılması gereki-
yor. Yapılan işin içeriğine göre 
verilen yetki belgeleri kriterle-
rinin başına çevreye ilişkin ya-
pılacak olan çalışmaları içeren 
maddelerin eklenmesi ve sor-
gulanması, iyi uygulamaların 
ise yaygınlaştırılması için özel 
platformlar oluşturularak 
özendirilmesi gerekiyor. 

Yeşil lojistik faaliyetleri açı-
sından intermodal operas-
yonların önemi sizce nedir?

Her gün dünyanın dört bir 
noktasına hizmet götürürken 
doğal kaynakları en optimum 
şekilde kullanmak ve daha sür-
dürülebilir bir iş modeli geliş-
tirmek için çalışıyoruz. 2008 
yılında hayata geçirdiğimiz in-
termodal taşımacılık sistemi ile 

yeşil lojistik anlayışıdır. Bu 
kapsamda günümüzün gittik-
çe önem kazanan ve ekono-
minin temel yapı taşlarından 
birisi olan lojistik ve yeşil lo-
jistik kavramlarına öncelikli 
olarak bakmak gerekir.

Çevresel performansların-
da olumlu bir etkiyi yakala-
mak ve rekabet ortamında iyi 
bir konum elde  etmek isteyen 
ve lojistik alanında faaliyet 
gösteren firmalar, geleneksel 
yöntemlerin çevreye verdiği 
zararları azaltmak için yeşil 
lojistik uygulamalarını işlet-
me politikalarına dahil etti. 
Türkiye’de faaliyet gösteren 
lojistik firmaları tarafından 
rekabet ortamında sağlam 
bir şekilde kalabilmek ve sür-
dürülebilir kalkınmaya katkı 
sağlamak amacıyla yeşil lojis-
tik uygulamaya konulmakta.

çalışanları bilinçlendirme 
eğitimleri gerçekleştiriyoruz. 
Bu eğitimlerde “WWF, Yeşil 
Ofis, sistem/ekosistem, eko-
lojik ayak izi, su ayak izi, ik-
lim değişikliği” gibi konulara 
ağırlık veriyoruz.

30 futbol sahası büyüklü-
ğündeki depolama alanıyla 
Türkiye’nin en büyük kapalı 
alanına sahip lojistik tesisi o-
lan Lotus, LEED sertifikasına 
sahip. Lotus’ta yeni bir enerji 
yatırımına hazırlanılıyoruz. 
35 bin metrekarelik alanda 
yapılacak solar panel yatırımı 
ile Lotus, elektrik ihtiyacının 
yarısını kendisi karşılayacak.

Sizce daha fazla çevre dostu o-
perasyonlar için ne yapılmalı?

Ülkemizde birey, kurum 
ve kuruluşların çevreye karşı 
olan sorumluluk bilincinin 
hala gelişmekte olduğuna ve 

karayolu taşımacılığına oranla 
iklim değişikliğine etkiyi azal-
tırken, her ay 730 futbol sahası 
büyüklüğünde ormanı kurtara-
cak ve dünyanın etrafında 360 
tur atmasına imkân verecek di-
zel tasarrufu sağlıyoruz.

Tek bir intermodal seferimiz 
ile 2 bin 429 km uzunluğunda-
ki bir karayolunu kat etmeden; 
823 litre akaryakıt, 2 bin 221 
kg Co2, 5,8 kg NOX, 0,08 kg 
partikül tasarrufu yapıyoruz. 

Karbon ayak izimizi ISO 
14064-1 ‘e göre ölçüyor, eş 
zamanlı yayınlıyor ve azaltım 
hedeflerimiz için etkin aksi-
yonlar alırken sürdürülebilir-
lik stratejimize paralel yatı-
rımlarımıza devam ediyoruz.

Ayrıca her ay müşterileri-
mizin intermodal taşımacılık 
ile yapmış oldukları tasarrufu 
raporlayarak bilgi edinmeleri-
ni sağlıyoruz.

1980’LERİN sonlarında 
ulaşım sektörüne girmeyi ba-
şaran yeşil kavramı, ulaşım 
sistemlerinin yarattığı çev-
resel problemler konusunda 
farkındalık oluşmasını sağla-
dı. 1990’lı yılların başlarında 
lojistik uygulamalarında çevre 
dostu teknolojilerin kullana-
rak, çevreye verilen zararın en 
aza indirgenmesi konusunda 
araştırmalar ortaya kondu. 
Yeşil kavramı, lojistik ile en-
tegre edilmiş ve ortaya “yeşil 
lojistik” adlı çevresel ve sosyal 
faktörleri göz önünde bulun-
durarak sürdürülebilir yolda 
üretilen ve dağıtılan mallar 
ile ilgilenen ve farklı dağıtım 
stratejilerinin çevresel etkile-
rinin ölçülmesini,  lojistik fa-
aliyetlerde enerji kullanımını 
azaltmayı, atıkların azaltılma-
sını ve işleyişinin yönetimini 

Şirketinizde yeşil lojistik fa-
aliyetleri olarak adlandırıla-
bilecek uygulamalarınız var 
mı? Varsa anlatır mısınız?

Çevreye saygılı iş süreçleri 
ve projeler geliştirerek sürdü-
rülebilir kalkınmayı sağlamak 
birincil önceliklerimiz arasın-
da yer alıyor. Doğal kaynak-
lar tükeniyor, yaşam alanları 
kısıtlanıyor, insanlar tarafın-
dan doğaya verilen zarar her 
gün katlanarak artıyor. Bu 
bilinç ve şirketlerin gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmak için üzerine 
düşen görevi yerine getirmesi 
gerektiğine olan inancımızla, 
iş modellerimizi ve süreçle-
rimizi çevreye duyarlı olarak 
düzenliyoruz. Çalışanlarımı-
zı bilinçlendirmek ve doğal 
hayatı korumak için çeşitli 
sivil toplum kuruluşları ile iş 
birliği içerisindeyiz. 

bu yolculukta ivmenin art-
ması gerektiğine inanıyoruz. 
Her ne kadar bu yönde kamu 
ve özel kuruluşlar tarafından 
alınmış aksiyonlar olsa da 
bunların henüz gerekli seviye-
de olmadığının ve gerekli hız-
lılıkta adımlar atılmadığının 
altını çizmek isteriz. Bu çalış-
maları daha genele yaymak ve 
projelere katılımları artırmak 
için kamu tarafından yasal 

Lojistikte Yeşil Büyüme 
Devam Ediyor

“Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak inancındayız”

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz:  “Doğa ve çevre konusunda 
kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı destekliyoruz”

TLS Lojistik İcra Kurulu Başkanı Altuğ Hacıalioğlu:

BİNİN üzerinde yetişmiş, 
enerjik ve uzman insan 
kaynağı ile son teknolojiyle 
donanmış tüm taşıma mo-

dellerini kullanarak müş-
terilerine, çevreye duyarlı, 
güvenli lojistik çözümler su-
nan TLS Lojistik Dağıtım 
Hizmetleri, Depolama Hiz-
metleri, Antrepo Hizmet-
leri, Özel Proje Hizmetleri, 
Uluslararası Hizmetler ve 
Demiryolu Hizmetler alan-
larında uygulama ve operas-
yonel hizmetler veren enteg-
re bir lojistik şirketi. 

Tedarik zincirinin tüm 
aşamalarında yeşil bir stra-
teji geliştirmek TLS Lojis-
tik için bir gereklilik haline 
geldiğini belirten TLS Lo-
jistik İcra Kurulu Başkanı 

Altuğ Hacıalioğlu, “Şir-
ketlerin gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için üzerine dü-
şen görevi yerine getirme-
sine olan inanç ile TLS, iş 
modellerini ve süreçlerini 
çevreye duyarlı olarak dü-
zenlemekte ve çalışanlarını 
bilinçlendirmektedir.

TLS Lojistik olarak; 
çevreye daha az zarar ver-
mek ve karbon ayak izimizi 
azaltmak adına; araçlarımı-
za gürültü ve ses önleyici-
lerin takılması, çevre dostu 
araçların kullanılması, pa-
ketleme de plastik malze-

me yerine geri dönüşümlü 
malzemelerin kullanılması, 
TLS Hatıra Ormanı proje-
miz ve personelin bu alan-
da eğitilmesi gibi birçok 
uygulamamız bulunmakta-
dır” dedi.

Çevre kirliliği, doğal kay-
nakların tükenmesi, yaşam 
alanlarının kısıtlanması, kü-
resel ısınmanın günlük haya-
tı olumsuz yönde etkilemesi 
ve gelecek nesilleri tehdit 
etmeye başlaması insanlarda 
tüketim davranışlarını tekrar 
gözden geçirmeleri belirten 
Hacıalioğlu, “Şirketlerin, 
varlıklarını sürdürürken 

bu politikalara uymaları ve 
aynı zamanda tüketicinin 
ihtiyaçlarını gidermek için 
bu politikalarla çelişmeye-
cek yeni birtakım üretim ve 
tedarik zinciri yöntemlerini 
uygulamaları gerekmektedir. 
TLS Lojistik olarak tedarik 
zincirimizdeki yeşil lojistik 
uygulamalarımızın yanı sıra; 
enerji tasarruflu aydınlatma, 
doğal ışık, akış hızı düşük su 
tesisatı, beyaz tavan sistemi, 
yağmur sularının toplanması 
ve geri dönüşüm programı 
gibi özelliklere sahip tesisler 
tasarlanmasının, var olan te-
sislere yapılacak bu gibi çevre 

dostu uygulamaların çevreye 
verilen zararı en aza indirge-
yeceğini düşünüyoruz. 

Intermodal taşıma mode-
li ile karayolu taşımacılığı 
kıyaslandığında yüzde 80’e 
varan daha az karbondioksit 
salınımı gerçekleştiğinden 
çevre dostu bir taşıma türü 
olduğunu ve yeşil bir dünya 
için büyük önem arz ettiğini 
söyleyebiliriz. Bu doğrultu 
da intermodal taşıma mode-
li ile birlikte ormanlarımı-
zın yok olması engellenip, 
gelecek nesillere yaşanabilir 
bir dünya bırakılabilir” şek-
linde konuştu.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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SÜRDÜRÜLEBİLİR lojis-
tik uygulamalarının gelişti-
rilmesi adına, Netlog olarak, 
kurulduğumuz ilk günden bu 
yana, çevreye ve etkileşim için-
de olduğunu belirten Netlog 
Yurtiçi Dağıtım ve Nakliye 
Operasyonları Başkanı Uygar 
Uşar, tüm paydaşlara sağladığı 
faydaları, Netlog’un sürdürü-
lebilirlik etkileri olarak gör-
düklerini belirtti. 

Şirketinizde yeşil lojistik fa-
aliyetleri olarak adlandırıla-
bilecek uygulamalarınız var 
mı? Varsa anlatır mısınız?

Hizmet sağladığımız coğ-
rafyada yenilikçi entegre lo-
jistik hizmetler sunarak ve 
müşterilerimize katma değer 
yaratmak, teknolojinin sun-
duğu yeni ve çevreci uygula-
maları süreçlerimize dahil et-
mek için çalışmaktayız. 2050 
yılında Dünya üzerinde 40’ın 
üzerinde mega kent olacağı 
tahmin ediliyor. Türkiye’de 
ise 2050’de nüfusun dörtte 

üçünün ünün kentli olacağı 
öngörülüyor. Şehirlere olan 
bu yığılma bir taraftan enerji 
kaynaklarının daha iyi kulla-
nılmasını gerektirirken diğer 
taraftan her türlü emisyon ile 
de çok daha ciddi baş etme-
yi gerektirecek. Bu noktada 
sürdürülebilir lojistik uygu-
lamaları açısından dağıtım ve 
nakliyenin düşük enerji ile ve 
emisyon yaratmadan yapılma-
sı üzerine projelerimizi geliş-
tirmeye devam ediyoruz.

Grubumuz bu bilinç ile 
yaklaşık 2 yıldır “last mile 
delivery” aşamasında çözüm 
üretecek elektrikli araçlar  
üzerinde Ar-Ge çalışmaları 
yapmaktadır. Doğa dostu ilk 
elektrikli aracımız üç tekerlekli 
mini panelvan olarak tasarlan-
mıştır. Bu araç tek şarj ile 130 
km menzile ulaşabiliyor. Ara-
cımızın temel tasarım mantığı  
özellikle trafiğin yoğun olduğu 
şehirlerde lastmile delivery ya-
parak verimli ve ucuz maliyetli 
dağıtım imkanı sağlamaktır.

Bir diğer projemiz ise 
CNG’li araçlarla ilgili… 
CNG, günümüzde mevcut 
yakıt çeşitleri arasında ekono-
mik ve çevreci bir alternatif 
olarak dikkat çekiyor. Benzin, 
LPG ve mazot ile karşılaştırıl-
dığında elde edilen tasarrufun 
maksimum düzeyde olduğu-
nu biliyoruz. Bu doğrultuda, 
Netlog Lojistik yeşil enerji 
ilkesi ile hareket ederek, 2018 
yılında dual sistemli araçları 
operasyonlarına dâhil etme-
ye başlamıştır. Araçlarımız 
İstanbul ve Balıkesir’de aktif 
olarak çalışmalarına devam 
etmektedir.

Sizce daha fazla çevre dostu 
operasyonlar için ne yapıl-
malı?

Lojistik, küresel ekonomide 
önemli bir role sahip… Ben 
denli büyük bir hacim ve de iş-
lerin yapılış biçimi göz önünde 
bulundurulduğunda çevreye 
olan etkiler de dikkat çekecek 
boyutta. Doğal kaynaklarımız 

dünya nüfusunun artması ve 
tüketim alışkanlıklarının de-
ğişmesi nedeni ile her geçen 
gün azalmaktadır. Bu nedenle 
malzeme tüketimini azaltmak, 
değerlendirilebilir nitelikli 
atıkları geri dönüştürmek su-
reti ile doğal kaynaklarımızı 
verimli kullanmak zorundayız. 
Bunu hayata geçirebilmek için 
sürdürebilirlik ve döngüsel 
ekonominin vazgeçilmez un-
surlar olduğunun farkındayız. 
Sürdürülebilirliğin gereksi-
nimlerini takip ederek ve uy-
gulayarak, yaptığımız işlerde 
yeni teknoloji ve sistemleri 
kullanarak daha çevreci bir 
lojistik yaklaşımı sunuyoruz. 
Netlog olarak, tüm yatırım ve 
tedarik kararlarında çevresel 
konuları dikkate alarak hare-
ket ediyoruz. Atıkları kayna-
ğında azaltarak, olabildiğince 
geri kazanmak ve geri kazanı-
lamayan atıkların ise en uygun 
teknolojilerle, çevreye zarar 
vermeden bertaraf edilmesi 
için uğraşıyoruz.

Yeşil lojistik faaliyetleri açı-
sından intermodal operas-
yonların önemi sizce nedir?

Taşımacılık sektörünün en 
büyük ihtiyacı olan yakıt bağ-
lantılı fiyatların gün geçtikçe 
artması, uzun yol gitmek iste-
yen araç şoförü bulma sıkın-
tıları ve en önemlisi bu araç-
ların çevreye verdiği hava ve 
gürültü kirliliği her geçen gün 
artmaktadır. Tedarik zinciri 
süreçlerinin önemli oyuncusu 
olduğumuzun bilincindeyiz ve 
de yeşil lojistiği sonuna kadar 
destekliyoruz. Alışıla gelmiş 
kara, hava ve deniz yolu taşıma-
cılığının, başlangıç noktasın-
dan bitiş noktasına kadar olan 
taşıma süresinin bir kısmını ve-
ya tamamını tren yolu veya bu 
taşıma modlarının birkaçının 
kullanılarak maliyet ve çevreye 
daha duyarlı bir taşıma sistemi 
geliştirilmesini alternatif taşı-
ma yolları olarak tanımlayabili-
riz. Alternatif taşıma yolları ise 
Inter-modal ve multi-modal ta-
şıma yöntemlerini örnek olarak 

verebiliriz. Kimsenin inter- mo-
dal konuşmadığı dönemlerde 
bu sistemin geleceğine inandık 
ve 2006 yılında öz kaynakla-
rımızla Türkiye’den Avrupa’ya 
düzenli blok tren hizmetimizi 
Netlog firmalarından ICL ile 
başlattık. Netlog, bu konuda 
Türkiye’nin hem en vizyoner 
firması hem de kullanıcı olarak 
en büyük kullanıcılarındandır. 
Yılda ortalama 30 mio kg’den 
fazla Co2 gazının doğaya ya-
yılmasını bu operasyonları 
kullanarak elimine ediyoruz. 
Ortalamada bir kişinin senede 
3600 kg Co2 ürettiğini düşü-
nürsek, binlerce kişinin daha 
sağlıklı bir çevrede yaşamasına 
katkıda bulunuyoruz.

 “Güneş enerjisi yatırımlarımız devam edecek”
Reysaş Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven:

REYSAŞ Yatırım Holding 
A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Durmuş Döven, firma 
olarak depolama ve taşı-
macılık alanında verdikleri 
hizmetlere kısa bir şekilde 
değinerek; depolama mer-
kezlerini, depolama ve ta-
şıma kapasitesi ile filoları 
hakkında bilgi verdi.

1990 yılında araç taşıma-
cılığı ile başladığı lojistik 
sektöründe kısa zamanda 
büyüyüp araç taşımacılığı, 
yurtiçi ve yurtdışı taşıma-
cılık, uluslararası ve yurtiçi 
demiryolu taşımacılığı, otel 
işletmeciliği, taşıt muaye-
ne istasyonu işletmeciliği, 
depolama hizmetleri, GES 
Tesisleri, tarım hayvancı-
lık ile ek servisleri vermeye 
başlayan Reysaş Grup 2018 
yılını yaklaşık yüzde 20 
oranında büyüyerek 2019 
yılında da aynı oranda bü-
yümeyi hedefledi.

Durmuş Döven,  “2016 
yılında sadece İzmir 
Menderes’te 35 bin m2 
kapalı alana sahip 45 de-
po, Çayırova’da ise 45 bin 
m2’lik kapalı alana sahip 
depo inşaatını, 2017 yılın-
da da İstanbul Esenyurt’da 
42 bin m2 kapalı alana sa-
hip depo inşaatını bitirdik. 
2018 yılında ise İstanbul 
Tuzla Orhanlı’da bölgenin 

en yeni, en büyük ve en 
modern kapalı alanı en 
büyük depolarından biri 
olan, tek çatı altında 105 
bin m2 kapalı alanına sa-
hip Orhanlı 6 projemizi, 
Çayırova’da 30 bin m2 
kapalı alanı olan 12’nci bi-
namızı ve Adana’da 25 bin 
m2 kapalı alana sahip depo 
inşaatlarımızı bitirmiş ve 
kiracılarımıza teslim et-
miş bulunuyoruz. Halen 
Çayırova’da 30 bin m2 ve 
Ankara Gölbaşı’nda 8 bin 
m2 kapalı alana sahip ola-
cak depo inşaatlarımız de-
vam etmektedir” dedi.

Depolarının yüksek şid-
dette depreme dayanıklı 
statik hesap, çelik ve beton 
kalitesiyle üretilen, sprink 
sistemi ile yangın algılama 
sistemine sahip, alev yürü-
mez ve 180 dk boyunca a-
leve dayanıklı alarm kablo-
ları, duman tahliye fanları 
ve halogen-free materyal-
lerle donatıldığını söyle-
yen Döven, şirketlerinin, 
Türk gayrimenkul sektö-
rünü en iyiye teşvik etmek 
ve sektöre farklı bir bakış 
açısı kazandırmak amacıy-
la gerçekleştirilen Sign of 
the City Awards (SotCA) 
2017 gayrimenkul yarış-
masında, Çayırova Kam-
püsü içindeki Çayırova 11 

Depo Binamız ile En İyi 
Endüstriyel /Lojistik Yapı 
ödülünü kazandığı bilgisi-
ni verdi.

Depo çatısında güneş 
panelleri ile elektrik üreti-
mi yapan ve Türkiye’de çatı 
üzerinde kurulmuş ilk ve 
en büyük GES tesisini hiz-
mete alan firma oldukları-
nı belirtken Döven, “Depo 
sayımızın fazlalığı ve depo 
yatırımlarımızın devam 
etmesi sebebi ile 2019 ve 
takip eden yıllarda da gü-
neş enerjisi yatırımlarımız 
devam edecek. Bu şekil-
de katkı değeri yaratan, 
verimlilik artışı sağlayan, 
karbon salınımını azaltan 
uygulamalarda yatırımları-
mız devam ettirmeyi plan-
lıyoruz” diye konuştu.

Döven; “Son yıllarda 
Tehlikeli Madde taşıma-
cılığının LNG ve CNG 
bölümü üzerinde yoğun-
laştık.  LNG ve CNG 
taşımacılığı akaryakıt ta-
şımacılığının yanında çok 
daha fazla uzmanlık,  özel 
ekipman, bu konuda bil-
gili personel gerektirmek-
tedir. Birkaç taşıma mo-
dunun birlikte kullanımı, 
buna bağlı olarak verim-
lilik artıran ve taşıma ma-
liyetlerinin düşüren farklı 
taşıma ekipmanları ile yeni 

taşıma modelleri oluştur-
ma çalışmaları ve yatırım-
ları yapıyoruz. LNG ve 
CNG’nin sadece lojistiği 
ile değil aynı zamanda ağır 
ticari vasıtalarda yakıt ola-
rak kullanımı ile ilgili de 
gerçekleştirdiğimiz, ödül-
ler aldığımız projeler bu-
lunmaktadır. Bu projeler-
de, taşıma maliyetlerinin 
düşürülmesinin yanında, 
karbon salınımının azaltıl-
ması,  motorindeki kaçak 
ve kayıpların azaltılmış ol-
ması gibi çok önemli fay-
dalar sağladık. Lojistik ve 
diğer sektörlerde de bu uy-
gulamaların tedarik nok-
talarının artması ile hızla 
yayılacağına inanıyoruz.” 

Demiryolu taşımacı-
lığında kendine ait istas-
yonlar, vagonlar, üst yapı-
lar ve elleçme makinaları 
ile hizmet veren bir firma 
olduklarının altını çizen 
Döven, Yine Türkiye’de 
ilk özmal sarnıçlı vagon-
lar ile akaryakıt taşıması 
yapan hatta bunun ilk taşı-
ma lisansını alan firma ol-
duklarını söyledi. Döven; 
“Maalasef demiryolu alt 
yapımız Cumhuriyetin ilk 
dönemlerinden bu zama-
na çok fazla geliştirilemedi 
böyle büyük bir coğrafya 
da çağın gerisinde kaldı. 

Bu sebeple tehlikeli mad-
de taşımacılığında demir-
yolu taşımasında ek kara-
yolu taşıması yükleme ve 
boşaltmada ilave edilmesi 
halinde maliyeti karayolu 
taşımasını geçmektedir. 
Demiryolunda intermo-
dal taşımacılığa uygun alt 
yapının da geliştirilmesi 
gerekmektedir. Üç tarafı 
denizler ile kaplı ülkemiz-
de tehlikeli madde taşıma-
cılığın halen yüzde 90’a 
yakın bölümü karayolu ile 
yapılmaktadır. Karayolu 
taşımacılığı üzerindeki bu 
yükü almak gerekmekte-
dir. Bu hem taşıma mali-
yetlerini düşürecek, hem 
de karayollarındaki tehli-
keli madde taşıma riskini 
azaltacak hatta taşımada 
oluşan karbon salınımını 
düşürecektir” dedi.

Tren, enerji, depo ve 
lojistiğe limitsiz para ya-
tırdıkları bilgisini veren 
Durmuş Döven sözlerine 
şöyle devam etti: “Bu iş-
ten kazandığımızı bu işe 
harcıyoruz.  Proje lojistiği 
yapan bir firma olmamız 
sebebi ile her zaman proje 
büyüklüğüne göre yapılan 
yatırımlarımız değişebil-
mektedir. Tüm Türkiye’de 
depo, tren, tarım-hay-
vancılık (yaklaşık 5-6 

kat büyümek için gerekli 
yatırımlar yapıldı), istif 
makinaları ve lojistik yatı-
rımlarımız, yurtdışında ise 
İngiltere, Belçika, Hollan-
da, Avusturya, Macaristan 
ve Polonya’da tren yatırım-
larımız devam etmekte. Bu 
işten kazandığımızı bu işe 
harcıyoruz. Aktif olmayan 
şirketimiz yok. Yatırımları-
mız; sıfırdan fabrika, depo-
lama tesisi, araç, vagon ve 
ekipman yatırımı şeklinde.”

Reysaş olarak mevcut 
depo ve yeni yatırımların 
son teknolojik altyapı des-
teği ile her sektörden her 
ürüne hizmet verebilecek 
kapasitede tasarlandığı bil-
gisini veren Döven, akıllı 
bina yapısını kendi yazılım 
firmamızın şirket ve müş-
teri bazında özelleştirerek 
hazırladığı depo içi takip ve 
ürün yönetimi sistemleri ile 
birleştiriyor ve müşteriye ö-
zel çözümler üreterek depo 
yönetimi hizmeti sundukla-
rını aktardı. 

“Yeşil lojistiği sonuna kadar destekliyoruz”
Netlog Yurtiçi Dağıtım ve Nakliye Operasyonları Başkanı Uygar Uşar: 

Haberin devamı 16’ncı sayfada
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ergonomik ve kullanıcı dostu 
olmasıda etkili oldu.

Türkiye’de bulunan tüm 
lokasyonlarımızdan 17 bin 
100 litre atık yağ toplandı. 1 
litre atık yağın 1 milyon litre 
suyu kirletebildiği gözönüne 
alındığında Arkas Lojistik 
uygulama sayesinde 17 mil-
yar litrenin üzerinde suyun 
kirlenmesini önlemiş oldu.
Sadece Mersin, Bursa, Geb-
ze, Sütçüler, Kemalpaşa ve 
Hadımköy lokasyonlarından 
186 bin 822 kg., tüm Türki-
ye’deki lokasyonlarımızdan 
ise toplam 196 bin 762 kg. 
metal atık dönüştürüldü 

Sizce daha fazla çevre dostu 
operasyonlar için ne yapıl-
malı?

Sürdürülebilirlik, çevre 
sorumluluğu gibi kavramlar 
üzerinde yalnızca lojistik sek-
törü ya da firmalar bazında 
değil makro boyutta da sis-
temsel çalışmalar yapılmalı. 
Türkiye, hatta dünya olarak 
yolun başındayız.  G e l e c e k 
nesillere daha iyi, yaşanabilir 
bir dünya bırakmak için çalış-
malarımıza çok geç olmadan, 
daha da hızlanarak devam et-
memiz gerekiyor. Türkiye’de 
lojistik sektörü de aynı şekilde. 
Dünyada denizyolu ve demir-

KARA, deniz, hava ve demir-
yolu kombine taşımaları ile 
açık yük ve proje taşımaları 
yapan Arkas Lojistik , forwar-
ding ve depo hizmetleri su-
nuyor. Arkas Lojistik olarak 
Atık Yönetimi ile yeşil yöne-
tim konusunda çalışmalarını 
hızlandırdıklarını belirten 
Arkas Lojistik Genel Müdü-
rü Onur Göçmez,  öncelik-
lerinin tehlikeli ve tehlikesiz 
atıkların bertaraf edilmesi ve 
geri dönüşüm tesislerine gön-
derilmesi olarak belirledikle-
rini söyledi.

Şirketinizde yeşil lojistik fa-
aliyetleri olarak adlandırıla-
bilecek uygulamalarınız var 
mı? Varsa anlatır mısınız?

Yeşil yönetim yaklaşımımız 
kapsamında daha az elleçle-
me, daha az enerji, daha fazla 
geri dönüşüm, daha kısa ro-
talar belirleme ve alanların 
daha verimli kullanılması gibi 
uygulamalara ağırlık verdik. 
Bağımsız belgelendirme ku-
ruluşutarafından yapılan saha 
denetlemesi ve dokümantas-
yon sistemleri incelemelerinin 
ardından ISO 14001 standar-
dının güncel versiyonu olan 
ISO 14001:2015 belgesini 
almaya hak kazanan ilk lojis-
tik firmalarından biri olduk. 

Sürdürülebilirlik anlayışımızı 
destekleyen tedarikçi seçim-
leri ile 2017 yılında toplam 
yaklaşık 300 ton, 2018 yılında 
ise 400 ton atığın doğaya terk 
edilmesini önlemiş olduk.  

Çalışmalarımız yalnızca 
düzenlemelerle sınırlı değil, 
yeni yatırımlar yaparken de 
çevreci olmaya özen gösteri-
yoruz. Yeşil Lojistik konusun-
da en önemli etken, yakıt tü-
ketimi oluyor. Yaptığımız işin 
kapsamına bakıldığında de-
niz, kara, tren ve havayolunu 
entegre ederek sunduğumuz 
taşıma hizmetinde filolarımız 
önemli birer etken durumun-
da. Kara filomuzdaki araçları-
mız yıllık ortalama 25 milyon 
kilometre yol kat ediyor. 8 
milyon 750 bin litre yakıt tü-
ketiyor. Bu kadar yüksek bir 
tüketimde araçların sunduğu 
yakıt tasarrufu, hem maliyet 
hem de sürdürülebilir çevre 
konusunda büyük bir fayda-
sağlıyor. Filomuza yeni araç 
yatırımı yaparken sürdürüle-
bilirlik politikamızla da uyuş-
malarına dikkat ediyoruz. 
Son olarak 4 milyon Euro 
yatırımla 55 adet Ford Trucks 
F-Max’leri filomuza kattık. 
Seçimimizde F-Max’lerin 
yüzde 6 daha az yakıt tüket-
mesi en büyük etken olurken, 

ve yatırım yapan bir şirketiz. 
Dünyadaki yeni geçiş yol-

ları ve koridorlarına paralel 
olarak Yenice ve Kartepe’de 
demiryolu ve karayolu mod-
larınıbir araya getirecek kom-
bine kara terminalleri projele-
rimiz bulunuyor.

Almanya’da dünyanın en 
büyük kombine terminalini 
işleten duisport ortaklığıyla 
başlatılan Railport projemiz 
devam ediyor. Türkiye’de ilk 
defa kara ve tren yolunu bir 
araya getirecek olan kombi-
ne kara terminali Railport 
için 10 yıldan fazla süredir 
çalışılıyor. Railport’u deniz 
limancılığı yatırımının inter-
modal versiyonu, yani hem 
trenin hem kamyonun giriş 
yaptığı bir deniz limanının 
karada olanı şeklinde tanım-
lıyoruz. Tren yolu bağlantılı, 
yükün tahliye olup tekrardan 
yüklendiği bir aktarma limanı 
olarak kullanılabilecek. Proje, 
özellikle Doğu Marmara li-
manlarına hizmet verecek. 

Diğer yandan Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanlığı’nın 
Mersin’in Tarsus ilçesinin Ye-
nice Bölgesi’nde başlattığı Ye-
nice Terminali projesinin yanı-
başında faaliyete geçen Arkas 
Lojistik Yenice Terminali’nde 
halihazırda konteyner elleç-
leme, depolama ve stuffing 
hizmetleri veriyoruz. Bu kap-
samda intermodal taşımanın 
bizim için ne kadar önemli ol-
duğunu açıkça görebilirsiniz. 

Karayoluna baktığımızda 

da daha önce bahsettiğim gibi 
karbon salınımını büyük öl-
çüde azalttık, TIR’larımızda 
sistem değişikliğine giderek 
çevreye duyarlılığımızı her 
yatırımımızda ortaya koyduk. 
Deniz yolu taşımalarında ise 
Arkas tecrübesi daha da ön 
plana çıkıyor. Arkas Line, 
Dünya Limanları İklim Gi-
rişimi tarafından oluşturu-
lan Çevresel Gemi Endeksi 
Ödülü’nü almış bir isim. Ar-
kas Line’ın filosundaki ileri 
teknoloji ile donatılmış yeni 
nesil-eko dizayn gemiler; eski 
nesil gemilere kıyasla yüzde 
25’e varan yakıt tasarrufu sağ-
layarak zehirli gazların doğaya 
salınımını minimuma indiri-
yor. Her geçen gün çevre du-
yarlılığı konusunda IMO’nun 
hayata geçirdiği regülasyon-
larda seviye atlanırken, tüm 
dünyadaki diğer şirketlerin 
de bunu göz önüne alıp, ayak 
uyduracaklarını düşünürsek 
deniz yolunu da yeşil lojistik 
kapsamına alabiliriz. 

yolu daha fazla kullanılıyor ve 
ikisinin de daha çevreci oldu-
ğu ölçülebiliyor. İşin kendisi 
tam anlamıyla aslında çevreci. 
O nedenle iki taşıma yolu ile 
ilgili teşvikler, mevzuat düzen-
lemeleri tabii ki çok önemli.

Yeşil lojistik faaliyetleri açı-
sından intermodal operas-
yonların önemi sizce nedir?

Yeşil lojistik faaliyetleri 
açısından baktığımızda da 
demiryolu, kara yolu ve deniz 
yolundan bahsediyoruz. Bu 
kapsamda en verimli ve çev-
reye en az zarar veren ulaşım 
türünün raylı sistemler oldu-
ğu bilinen bir gerçek. Demir 
yolu çevre kirliliği, hava kir-
liliği, arazi kullanımı, enerji 
tüketimi ve maliyet açısından 
bir çok avantajı da beraberin-
de getiriyor. 

Arkas Lojistik olarak 
Türkiye’nin en önemli sana-
yi kentlerinden limanlarına 
ithalat ve ihracat konteyner 
taşımalarını demiryolu ile 
de gerçekleştiriyoruz. 2018 
yılında Türkiye’deki toplam 
demiryolu taşımasının yüz-
de 12’sini gerçekleştirdik. 
Demiryolu taşımalarının 
Anadolu’yu daha fazla geliş-
tireceğine inançla uzun yıllar-
dır demiryoluna önem veren 

 “İş süreçlerimizi çevreye duyduğumuz 
sorumluluğun bilinciyle düzenliyoruz”

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez:

“Amacımız çevre dostu 
kültürü lojistikte yaymak”

DHL SupplyChain Türkiye Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu:

TEDARİK zinciri yöne-
timi, uluslararası taşımacı-
lık (kara, deniz, demir ve 
havayolu), ekspres kargo 
ve uluslararası posta hiz-
metlerindeki uzmanlığıyla 
müşterilerine özel lojistik 
çözümleri sunan DHL, ba-
şarısının aynı zamanda do-
ğaya saygılı iş süreçlerinden 
geçtiğine inanıyor. Bu bi-
linçle “Sorumluluğu Yaşa-
mak” sloganı ile GoGreen 
projesine imza atan DHL, 
böylece kendisine nicel bir 

karbon emisyon hedefi be-
lirleyen ilk global lojistik 
şirket durumunda. Şirket, 
2050 yılına kadar, lojistikle 
ilgili tüm emisyonları sıfıra 
indirmeyi hedefliyor.

Posta ve lojistik şirketi 
olarak görevimiz insanları 
birbirine bağlamak ve ya-
şamı iyileştirmektir diyen 
DHL SupplyChain Türkiye 
Genel Müdürü Orkun Sa-
ruhanoğlu,  “Grubumuzun 
büyüklüğü ve küresel erişimi  
ve küresel ticaret için önemi 
nedeniyle çalışanlarımıza, 
topluma ve çevreye karşı özel 
bir sorumluluğumuz oldu-
ğunu düşünüyoruz. Bu güç-
lü sorumluluk duygusunun, 
iş yapma biçimimiz üzerin-
de büyük bir etkisi vardır ve 
kurumsal kültürümüzün te-
melidir. Grup çapında çevre 
koruma programımız GoG-
reen bu güçlü sorumluluk 
duygusunun bir ifadesidir. 

Programın temel amacı, se-
ra gazı ve yerel hava kirletici 
emisyonlarını azaltmak ve/
veya önlemek. 2050 yılına 
kadar, lojistikle ilgili tüm 
emisyonları sıfıra indirmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

Topluma ve çevreye kat-
kı sağlamak amacıyla Mart 
2019 tarihinden başlayarak 
şirketlerinin farklı depart-
manlarından 50 kişilik bir 
ekip kurduklarını belirten 
Saruhanoğlu, “Ana amacı-
mız, GoGreen ismini verdi-
ğimiz sürdürülebilir, çevre 
dostu bir kültürü lojistikte 
ve DHL’in yaptığı tüm iş-
lerde yaymaktır. Bu kültürü 
yaymak için yaptığımız uy-
gulamalar, farkındalığı ar-
tıracak eğitimler vermek ve 
ofis ve tesislerdeki karbon 
salınımına sebep olan ihtiya-
cı azaltmak veya bitirmektir” 
diye konuştu.

Yaptıkları uygulamalar ile 

ilgili bilgi veren Saruhanoğlu 
sözlerine şöyle devam etti: “ 
Topluluğumuz kurulduğun-
dan beri 120’den fazla kişi 
online eğitimlerini tamam-
ladı. Plastik su şişelerinin sa-
tın alması durduruldu ki bu 
yılda 12 bin şişeye tekabül 
ediyor. 2 bin 500’den fazla ka 
rton bardak iade edildi.

Sosyal medyada Türki-
ye’deki çalışanlarla başlayıp 
globale sıçrayan GoGreen 
faaliyetlerini fotoğraflarıyla 
öne çıkarmalarını istediği-
miz yarışmalar düzenledik 
ve en iyi fotoğraf yarışma-
sıyla ödüllendirme organize 
ettik. Bin 700 adet sarı bez 
çanta dağıttık ve bu çantaları 
dağıtırken bin kişiye farkın-
dalığı artıran eğitimler ver-
dik. Ofis çalışanlarına 500 a-
det cam şişe dağıttık. 3 farklı 
atık toplama ve ayrıştırma et-
kinliğine 100’den fazla DHL 
çalışanıyla katıldık. İletişimi 
açık ve anlaşılır tutmak için 
iç iletişim kanallarımızda 
50’den fazla paylaşım yaptık. 
GoGreen kültürünü 3 farklı 

lansmanla 300’den fazla ça-
lışana aktardık. Kıyafet, gıda 
ve kitap konusunda kullanıl-
mış ve hala kullanabilir du-
rumda olan ürünleri Temel 
İhtiyaç Derneği (TİDER) 
ile paylaştık.”

Binaların, ofislerin ve 
araçların yeşil çözümlerle 
düzenlenmesinin oldukça 
kritik olduğunu dile geti-
ren Saruhanoğlu, güneş ve 

rüzgar enerjisi gibi sürdü-
rülebilir enerji kaynaklarını 
göz önünde bulunduracak 
şekilde iş akışlarının oluştu-
rulması gerektiğini ve teknik 
detayların tamamlanmasıyla 
birlikte organizasyondaki 
kişilerin de bu değişime ayak 
uydurmaları için farkında-
lıkla ilgili eğitimler ve semi-
nerler verilmesi gerektiğinin 
altını çizdi.

15’inci sayfadaki haberin devamı
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“LOJİSTİĞİN karbon (Co2)emis-
yonlarının ana kaynağı olduğunu 
söyleyebiliriz. Lojistik ve nakliye kar-
bon salınımı pastasında büyük bir 
oranı kapsamaktadır. IPCC-2007 
(ne olduğunu açıkla) çalışmasına 
göre yolcu taşımacılığı dahil lojisti-
ğin payı yüzde 13 tür. Aynı şekilde 
lojistik global sera gazı emisyonları-
nın yüzde 24 ünü oluşturmaktadır. 
Sadece büyük lojistik firmaların tica-
ri müşterilerinin karbon ayak izinin 
düşürülmesinin bile genel Co2 emis-
yonunun düşürülmesinde anahtar 
rol oynayacağı kabul edilmektedir. 
Aynı zamanda düşük karbonlu lojis-
tik çözümlerin ve esnek nakliye mod-
larının yeterince yaygın olmadığını 
da söyleyebiliriz. Nakliye ve lojistik 
alanında spesifik çözümler için ha-
lihazırda çok az pazar alanı ve hazır 
teknoloji bulunmaktadır. Aslında di-
ğer bir bakışla bu durum pazarların 
da doğup büyüyüp gelişip daraldığı-
nı düşündüğümüzde yeni olan bu pa-
zarda yeni fırsatların olduğu anlamı-
na da gelmektedir. Dünyada oldukça 
mesafe katetmiş olan bu pazarın 
Türkiye’de çok daha yeni olduğu bir 
gerçektir. TÜSİAD’ın açıkladığı gibi 
bu trene geç binmiş durumdayız ama 
geç binmiş olmanın bize getirdiği 
ciddi avantajlar da olacaktır.

Karbon ekonomisine geçişin en 
büyük ayağı olan karbon fiyatlan-
dırma mekanizması ise pazarın ge-
lişmesini hızlandıracak görünüyor. 
Karbon emisyonlarının piyasa değe-
ri gerçekçi rakamlara oturduğunda 
çevre konusu yatırımların ayrılmaz 
bir parçası olacaktır.

Önümüzdeki dönemde lojisti-
ğin ticareti etkilemesi anlamında 7 
temel gelişme ve açılım bu konuda 
önümüze çıkacaktır..

Lojistik’in bir emtia olmadığı ve 
bir hizmetler bütünü olduğu gerçe-
ğinden dolayı düşük karbon ekono-
misini ileri taşımada lojistiğin rolü 
çok yükselecektir. 

Hükümetler, özel sektör ve finan-
sal yapıların baskısıyla teknolojik 
zorluklar giderek aşılacaktır.

Sürdürülebilirliğe ulaşmak için 
köklü rakipler bile işbirliği yapmaya 
başlayacaklardır. Ticari müşterile-
rin, tedarikçilerin ve lojistik şirket-
lerinin önceliği özellikle seragazı 
emisyonlarının düşürülmesine ver-
diğini göreceğiz.

Sürdürülebilir yeniliklerin (ino-
vasyonlar) ve teknolojik avantajların 
lojistik şirketleri için yeni fırsatlar 
yaratacağı zaman içinde görülecektir.

Giderek karbon etiketlemesinin 
standartlaştığını izleyeceğiz. Tüke-
tici karbon etiketine bakarak aldığı 
ürünün çevreye ne kadar zarar ver-
diğini görecek. Bu durum ise piya-
sadaki saydamlığı arttıracak ve şir-
ketlerin ve şirketlerin müşterilerinin 
seçimlerini etkileyecek.

Karbon emisyonları eninde so-

nunda kanunlar zoruyla olsa da ol-
masa da fiyat etiketlerine girecek. 
Karbon muhasebesi ise şirket muha-
sebelerinin bir parçası olacak. Birçok 
pazar alanında, karar verme ve ku-
rumsal raporlama aşamalarında Co2 
emisyonları rakamlarını göreceğiz.

Karbon fiyatlamaları ve piyasada 
gündeme gelen daha sıkı yasal dü-
zenlemeler sonucu karbon emisyon 

ölçümleri hızlanmış olacak.
2010 yılında Meksika’da yapılan 

Birleşmiş Milletler İklim Konferan-
sı, (COP16) Sürdürülebilir Tedarik 
Zinciri Lojistik Raporunda önü-
müzdeki yıllarda düşük karbon eko-
nomisinin nereye gideceği tartışıldı.

Unilever, Wallmart, Carrefour, 
Tesco şimdiden tedarik zincirle-
rinde ve mağaza raflarında çevreye 

daha az zararlı ürünler koymaya 
başladılar. Bu durum sadece maliyet 
düşürmeye yaramıyor, çevreye zarar 
vermeyen yeni ürünler yaratmaya da 
fırsat veriyor ve pazarı genişletiyor.

Uluslararası zincirlerin yönetim 
raporlama ve denetim mekaniz-
malarında her ülke gibi sıra Türki-
ye’deki yapılanmalara geldiğinde ilk 
önem verdikleri ve sorguladıkları 
temel performans göstergeleri artık 
karbon emisyonları ile ilgili.

Uluslararası şirketlerin bu tür ça-
balarının ve kararlılıklarının 60-70 
ülkeyi kapsayan tedarik zinciri ağla-

rı olduğu için düşük karbon seviye-
lerine ulaşma anlamında ciddi kat-
kılar sağlayacaklarını düşünüyoruz.”

“Düşük karbon ekonomisini ileri 
taşımada lojistiğin rolü çok yüksek”

Green Lojistik Danışmanlık Genel Müdürü Osman Doğrucu:
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Müdür Yardımcısı olarak ça-
lışmaktaydı.

Evli ve bir çocuk sahibi o-
lan Aydın Başar ileri düzeyde 
İngilizce ve Fransızca biliyor. 

İstanbul Erkek Lisesi’nden 
1997 yılında ve Boğazi-

zin tam kalbinde yer alıyor 
ve global başarımızdaki en 
büyük pay onların. İşlerine 
duydukları tutkuyu müşteri-
lerimizin hizmetine sunarak 
her gün, her yerde, onlara 
mümkün olan en yüksek ka-
lite ile hizmet götürüyorlar” 
diye konuştu. 

DHL Express Global 
İK’dan Sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcısı Regine Bu-
ettner ise, “Biz daima tercih 
edilen işveren olmayı hedef-
ledik. DHL Express’in in-
sanların çalışmayı arzu ettik-
leri ve çalışanlarımızın da her 
gün keyifle işe geldikleri bir 

1999 yılında Boğaziçi Üni-
versitesi Endüstri Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun olan 
Aydın Başar, aynı yıl L’oreal 
Türkiye’de profesyonel yaşa-
mına başladı ve 2005 yılına 
kadar Hazine Uzmanı ve 
Mali Kontrolör, 2005 - 2008 
yılları arasında ise Kont-
rol, Planlama ve Raporlama 
Müdürü rollerini üstlendi. 
2008 yılında Tekin Acar 
Kozmetik’te Mali İşlerden 
Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı olarak çalışmaya baş-
layan Başar bu görevini 2012 
yılına kadar sürdürdü. 2012 - 
2015 yılları arasında C&A’de 
Mali İşlerden Sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı, 2015 
- 2018 döneminde United 
Colors of Benetton’da Tür-

DHL Express, Great Place-
toWork® ve FORTUNE ta-
rafından hazırlanan listede 
2019 yılında dünya çapında 
çalışılacak en iyi 4’üncü iş ye-
ri olarak belirlendi. 

Global bir İK analitiği ve 
danışmanlık firması olan 
Great PlacetoWork®, her yıl 
kendi sertifikasyon progra-
mı aracılığıyla çalışanların 
iş deneyimlerini değerlen-
diriyor. 2019 yılında anket 
sürecine dünya çapında 12 
milyon çalışanı temsilen 8 
binden fazla şirket katıldı. 
Bu şirketler havuzu içinden 
Dünyanın En İyi 25 İşvere-
ni seçildi. Değerlendirme 
kriterleri; çalışanların yöne-
timle, diğer çalışanlarla ve iş-
leriyle ilişkilerini analiz ede-
cek şekilde, temel kriter olan 

kiye, Ortadoğu ve Afrika’dan 
Sorumlu Bölgesel Mali İşler-
den Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev alan 
Aydın Başar, 2018 yılından 
bu yana KFC Türkiye’de Ma-
li İşlerden Sorumlu Genel 

“Güven” üzerine inşa edildi. 
Bu yıl DHL Express, üst üste 
üçüncü kez dünyanın en iyi 
işverenlerinden biri olarak 
listede yer aldı. 

DHL Express CEO’su 
John Pearson, konuya ilişkin 
değerlendirmesinde, “Üç yıl 
arka arkaya gelen bu başa-
rı, DHL Express’teki her-
kes için muazzam bir gurur 
kaynağı. Bu aynı zamanda, 
olağan üstü çalışan memnu-
niyetimizin arkasındaki itici 
gücün şirketimizdeki takdir 
kültürü olduğuna dair güçlü 
bir kanıt. 100 binden fazla 
çalışanımız, bizim işimi-

şirketinde Stratejik Planlama 
uzmanı olarak başlayan Ek-
ren, kariyerine 2005-2009 
yılları arasında 3M Türkiye’de 
devam etti.

2009’da İş Geliştirme Yö-
neticisi olarak British Ame-
rican Tobacco Türkiye’ye 
katılan Ekren; 2013 yılına 
kadar farklı satış ve pazarlama 
rollerinde görev aldıktan son-
ra, 2013-2015 döneminde 
BAT’nin Global Operasyonel 
Model Dönüşüm programın-
da Doğu Avrupa, Ortadoğu 

DHL’in listede yer alma-
sını şöyle değerlendirdi: 
“220’den fazla ülkede 100 
binin üzerinde kişinin her 
gün DHL’de, dünyanın en 
merkezi ve ücra köşelerine 
ürün ve hizmet götürürken 
ne yaptıklarını düşünecek 
olursanız, burası belki de 
dünyanın en global şirketi. 

ilaçların paketlenme sürecin-
deki kalite kontrolü artırmak 
ve zaman tasarrufu sağlamak 
için özel olarak tasarlandı.

Uygulama 1 yıldan kısa 
sürede, GEFCO’nun uzun 
süreli ortağı olan Hollanda 
merkezli artırılmış gerçeklik 
şirketi Arti Shock ile birlikte 
geliştirildi. Proje GEFCO ta-
rafında Lojistik Gelişim Di-
rektörü Omarvan Geest tara-
fından yürütüldü. Uygulama 
fikri ise GEFCO’nun büyü-
mesini desteklemek için ken-
di bünyesinde kurduğu yeni-
likçi fikirler üreten İnovasyon 
Fabrikası’nda geliştirildi.

GEFCO Enterprise AR 
projesi, GEFCO’nun Schip-

ve Afrika Bölge ekibinde Sa-
tış & Pazarlama İş Dönüşüm 
Lideri sorumluluğunu üst-
lendi. 2016-2018 arasında 
BAT’nin Global Satış & Pa-
zarlama Dönüşüm programı 
kapsamında Londra’da Di-
zayn Lideri olarak görev alan 
Tolga Ekren, Nisan 2018’den 
beri PwC Türkiye’de Satış & 
Pazarlama Danışmanlık eki-
binin liderliğini üstleniyordu. 
Evli ve bir çocuk sahibi olan 
Tolga Ekren ileri düzeyde Al-
manca ve İngilizce biliyor.

Dil, kültür, hava koşulları ya 
da mevzuatla ilgili gündelik 
olarak nasıl zorluklarla kar-
şılaştıklarını ve buna rağmen 
insanları birbirleriyle bağ-
lantılandırmayı ve hayata de-
ğer katmayı nasıl başardıkla-
rını düşündüğünüzde, burası 
kesinlikle dünyanın en muh-
teşem şirketlerinden biri.”

hol deposunda başarılı bir 
pilot dönemi geçirdi. Bu pilot 
döneminde yüzde 50 verimli-
lik artışı ve çalışanların eğitim 
sürelerinin azalması gibi bir-
çok katma değer sağlandı.

GEFCO Global Lider 
Yaşam Bilimleri ve Sağlık 
Merkezi’nden Karin van den 
Brekel, “Paketleme işlemi, 
özellikle dünyanın dört bir 
yanına hava yoluyla dağıttığı-
mız kritik ilaçlar başta olmak 
üzere, GEFCO’nun nakliye 
hizmetleri departmanı için 
kesinlikle çok önemli. Bu tip 
ürünler taşınırken, ürün bü-
tünlüğünün korunması için 
özel paketleme yapmak gere-
kiyor” dedi.

çi Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nden 2002’de me-
zun olan Tolga Ekren, 2006 
- 2007 yıllarında aynı üniver-
sitede Executive MBA dere-
cesini tamamladı. Profesyo-
nel yaşamına 2002’de TBWA 

yer olmasını istiyoruz. Bunu, 
‘motive olmuş çalışanlar’ ile 
başlayan çok basit bir strate-
jiye sadık kalarak başardık ve 
böylelikle kendi iş kolumuz-
da ayırt edici bir kültür oluş-
turma olanağı bulduk. Yük-
sek performans anlayışımız 
dünyanın dört bir yanında 
yankı buluyor ve çalışanları-
mız işlerini yaparken samimi 
bir tutku ve amaç duygusu-
na sahipler. Great Placeto 
Work’ün bunu bir kez daha 
takdir etmiş olmasından bü-
yük gurur duyuyorum.”

Great Placeto Work’ün 
CEO’su Michael Bush, 

‘’GEFCO Enterprise AR 
(GEFCO Girişim Artırılmış 
Gerçeklik’’ olarak adlandırı-
lan bu yeni çözüm, verimlilik 
ve kesinliğin önemli olduğu 
GEFCO’nun Freight For-
warding bölümünde kalite 
kontrolü artırmak ve soğuk 
zincir paketleme sürecindeki 
verimliliği desteklemek için 
kullanılacak.

GEFCO Enterprise AR 
Microsoft Holo Lens kulaklık 
takımıyla birlikte kullanılıyor 
ve GEFCO depo çalışanla-
rının kullanıcı kılavuzları 
ve çalışma protokolleri gibi 
mekânsal dijital bilgilerle et-
kileşime geçmesini sağlıyor. 
Bu uygulama, özellikle kritik 

Borusan Lojistik Üst Yönetiminde Atamalar

DHL “Dünyanın En İyi İşverenleri” Arasında

Matrix Lojistik’in Tenise
Desteği Devam Ediyor

İlaç Lojistiğinde Artırılmış 
Gerçeklik Dönemi

Soldan sağa; Borusan Lojistik Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aydın Başar 
ve Ticari Mükemmellik ve Pazarlama Direktörü Tolga Ekren oldu.  

Borusan Lojistik’te önemli üst düzey atamalar 
yapıldı. Aydın Başar Mali İşlerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı görevine getirilirken, 
Tolga Ekren Ticari Mükemmellik ve Pazarlama 
Direktörü oldu.  

DHL Express, üst üste 3’üncü kez en iyi 25 çok uluslu işyerinden 
biri olarak seçildi. Listedeki yerini iki basamak yukarıya taşıyan DHL 
Express, dünya çapında çalışılacak en iyi 4’üncü iş yeri oldu.   

TİCARİ araç lojistiği seg-
mentinin lider firmaların-
dan Matrix Lojistik A.Ş., 
12-19 Ekim 2019 tarihleri 
arasında Optimum Tenis 
Akademisi’nde ilk kez düzen-

lenen Matrix Optimum ITF 
Seniors Uluslararası Tenis 
Turnuvası’na sponsor oldu.

Matrix-Optimum ITF 
Senior Grade 2 Turnuvası 
350 katılımcı ile İstanbul’un 

ilk Grade 2 turnuvası olarak 
Optimum Tenis Akademi-
sinde gerçekleşti. Türkiye’ 
nin de içinde bulunduğu 17 
farklı ülkeden 40 yabancı 
oyuncunun katıldığı turnu-
va keyifli maçlara ev sahipli-
ği yaptı. 

Turnuvada kazanılan 
ITF Puanları Türk oyun- 
cular için Türkiye Şampi-
yonası’nda kazanılan puan-
lara eş değer olan turnuva 
renkli ve çekişmeli maçlara 
sahne oldu. 
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hizmetlerine denizyolu, ha-
vayolu ve intermodal mod-
larında devam ettiklerini 
açıklayarak sözlerine şöyle 
devam etti: ‘‘Her yıl müşte-
rilerimizin isteklerine göre 
yeni hatlar açarak ve çalışma 
başlattığımız hatlarda o böl-
gelerin en iyi acenteleriyle 
sözleşmeli çalışıp, büyüme-
mizi devam ettiriyoruz.’’

Büyümelerinin temelin-
de doğru zamanda doğru 
yatırımları yaparak müşte-
rilerine uygun ve güvenilir 
hizmeti sunmanın yanı sıra 
çalışan memnuniyetine ve 
onların kişisel gelişimine 
büyük önem verdiklerinin 

YAKLAŞIK 14 yıllık taşı-
macılık sektöründe profes-
yonel olarak çalışma tecrü-
besinden sonra 2013 yılında 
NGL Lojistik’i kuran Fer-
hat Emanetoğlu, sektörün 
genç ve başarılı girişimci-
lerinden biri olarak dikkat 
çekiyor. Ortağı Sefa Erol ile 
yönetimini üstlendiklerini 
ve yıllık yüzde 30-35 arası 
büyüyerek sektörde güveni-
lir bir isim haline geldikle-
rini açıklayan Emanetoğlu, 
2020 yılında çok önemli bir 
yatırıma imza atacaklarını 
da vurguladı. Şirketi kurma-
dan önce sektörün önemli 
lojistik şirketlerinde dene-
yim kazanan Ferhat Emane-
toğlu, İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi mezunu ve 
iki çocuk babası. 

Avrupa’ya panelvanla
hızlı taşımacılık

Doğu Avrupa, Baltık ve 
İskandinav ülkelerine yaptı-
ğı taşımalarda uzmanlaşan 
ve kurulduğu 2013 yılından 
bu yana başta kara Avrupa’sı 
olmak üzere her sene yeni 
hatlar ekleyerek şu anda tüm 
Avrupa’ya karşılıklı parsi-
yel ve komple hizmet veren 
NGL Lojistik, özel hizmetle-
riyle de öne çıkıyor. Yaklaşık 
3 sene önce özellikle tekstil 
ve otomotiv sektöründeki 

müşterilerine özel olarak sü-
per hızlı panelvan teslimat 
servisleri başlattıklarını kay-
deden Emanetoğlu, bu hiz-
metle ilgili şu bilgileri verdi; 
“Bizim istikrarlı ve hızlı bir 
şekilde büyümemizde müş-
terilerimizin ihtiyaçlarını 
iyi bir şekilde analiz ederek 
onlara uygun hizmetleri 
sağlamak yatıyor. Özellikle 
otomotiv ve tekstilde ihtiyaç 
duyulduğu zaman hızlı bir 
şekilde bu taşımacılık hizme-
tini vermek de bunlardan bi-
ri. Yaklaşık 3 yıldan beri hafif 
ticari araçlarımızla kapıdan 
kapıya takografsız, ağır ti-
cari araç gibi değil hız limiti 
olmadan hizmet veriyoruz. 
Ülkemizde bunu ilk uygula-
yan firmalardan bir tanesiyiz. 
Kapıdan kapıya sevkiyatın 
olması çok büyük avantaj. 
Lokasyonuna göre havayo-
lundan da hızlı gidebiliyor. 
Tüm Avrupa içerisinde 3 ile 
4 gün arasında değişen teslim 
süresi var bu servisin.”

Taşımalarının çoğun-
luğunu öz mal araçlardan 
oluşan kendi filolarıyla 
yaptıklarını kaydeden E-
manetoğlu,  faaliyetlerine 
başladıklarında 35 araçlık 
filolarının şu anda minivan 
servisleriyle 120 araca ulaş-
tığını belirtti.

Her taşımaya uygun 
çözüm 

Müşteri odaklı çalıştıkla-
rını ve müşteri ihtiyaçlarına 
göre hizmetlerini genişlet-
tiklerini belirten Emanetoğ-
lu, karayolu ile başladıkları 

filomuz ve treylerlerimiz, 
depomuz özmal. Bunun-
la beraber Bulgaristan’da 
ve Estonya’da NGL olarak 
ofislerimiz bulunuyor. Ge-
nişleme hedeflerimiz doğ-
rultusunda yakın zamanda 
İngiltere’de bir ofis açmayı 
düşünüyoruz. Yakın zaman 
planlarımızdan bir tanesi 
de Orhanlı’da bir lojistik üs 
kurmak. Orhanlı’daki arsa 
için yatırım görüşmelerimiz 
devam ediyor. Tesis, NGL 
lojistik alanı olarak hizmet 
verecek ve tır parkına sahip 
olacak. Bütün bunlar için 
12-15 bin metre karelik bir 
alana ihtiyacımız var. Önü-
müzdeki dönemdeki en bü-
yük yatırımımız bu olacak.”

Özellikle filo büyütmek i-
çin son yıllarda şartların ağır 
olmasına rağmen büyüme 
hedeflerine devam edecek-
lerini aktaran Emanetoğlu, 
sonuçta yüklerin taşınması 
için araçlara ihtiyaç olduğu-
nu ve bunlarla ilgili yatırı-
mın da kaçınılmaz olacağını 
söyleyerek, “İhtiyaç var, ta-
mam ithalat sıkıntılı olabi-
lir. Sıfır almak değil de ikin-
ci el alabiliriz. Beklentimiz 
hep var ama inanıyoruz ki 
şartlar güzel olacak. Dedi-
ğim gibi hep bir çekingenlik 
var bir adım geride durarak 
biz büyüyemeyiz büyümek 
isteyen bir firmayız dediğim 
gibi her sene yüzde 30-35 
büyüyerek devam ediyoruz. 
2020 yılında filo yenilemesi 
için yatırım yapacağız ama 
2021’de ek bir filo büyümesi 
olabilir” dedi. 

İstanbul ve Bursa’da ofis-
lerinin yanı sıra Aksaray’da 
da bir ofislerinin bulun-
duğunu kaydeden Ema-
netoğlu, İzmir ve Mersin 
ofislerinin açılması için de 
görüşmelerin devam ettiğini 
söyleyerek 2020 yıllındaki 
en önemli atılımlarından bi-
rinin İskandinav ülkeleriyle 
başta Bulgaristan olmak 
üzere Doğu Avrupa arasın-
da başlatacakları karşılıklı 

seferler olacağını açıkladı. 
Emanetoğlu, UBAK Belge-
si sayesinde yapacakları bu 
taşımalarda bugüne kadar 
müşterileriyle yaptıkları 
karşılıklı sözleşmelerde olu-
şan güvenin etkili olduğunu 
da sözlerine ekledi.

Emanetoğlu, Bu hizmet-
le bugüne kadar hizmet 
verdikleri Türk ve yabancı 
müşterilerinin önemli bir 
ihtiyacını karşılayacaklarını 
ifade ederek, başta tekstil ve 
otomotiv sektörleri olmak 
üzere alüminyum, ambalaj 
ve yanıcı madde taşımacı 
yaptıklarını vurguladı. 

Kapıkule’de sorunlar
devam idiyor

Uluslararası karayolu 
taşımacılığının kronik so-
runlarına rağmen üreten 
Türkiye’nin mallarının dün-
ya pazarlarına ulaştırılması i-
çin öneminin artarak devam 
edeceğini belirten Emane-
toğlu, Kapıkule’de yaşanan 
sorunlara da dikkat çekti: 
“Kapıkule’den çıkışlar yıl so-
nuna kadar kilit. Kapıkule’de 
devam eden yenilenmenin 
Bakanlığın açıklamasıyla yıl 
sonuna kadar devam edeceği 
ifade ediliyor. Bütün nakli-
yecilerin araçları kapıda en 
az 3-4 gün bekliyor. Hem 
sürücülerin çektiği sıkıntı-
lar hem de maliyet ve zaman 
kaybı açısından büyük sıkın-
tılar yaşanıyor. 

Biz böyle sıkıntılı durum-
larda müşterilerimizi bilgi-
lendiriyoruz. En önemlisi 
müşteri memnuniyetinde 
yüksek seviyede olmamız 
müşterilerimiz her durumda 
bilgilendirmemiz. Müşteri-
lerimizi bilgilendirmek için 
2016 yılından bu yana Siber 
alt yapısı ile çalışıyoruz. O-
tomatik mailler, bilgilendir-
meler ve çıkış-varış bilgileri 
bu alt yapı üzerinden müşte-
rilerimize ulaşıyor.”

altını çizen Emanetoğlu, bu 
konunun sağladıkları başa-
rıda en önemli faktörlerden 
biri olduğunun altını çizdi.

Orhanlı’da
lojistik üs yatırımı

Finansal yapılarının kuv-
vetli olduğunu da sözleri-
ne ekleyerek organizasyon 
yapılarıyla ilgili ise şu bil-
gileri verdi: “7500 metre 
kare kapalı depomuz ve 
aynı alanda kadememiz 
var araçların bakımlarını 
da kendi yerimizde kendi 
elemanlarımızla yapıyoruz. 
Depomuz güvenlik birimi 
ile 7/24 korunaklı. Ofisi-
miz, ağır ve hafif ticari araç 

Norther Global Lojistik 2020’de
Dev Yatırıma Hazırlanıyor

“Innovation Road Lab” Projesi
Kapsamında Türk Firmaları Ziyaret Edildi

Doğu Avrupa, Baltık ve İskandinav ülkelerine yaptığı taşımalarda 
uzmanlaşan ve ismini kuzey rüzgarından alan Norther Global Lojistik, 
uluslararası taşımacılıkta yaşanan zorlu şartlara rağmen piyasanın en 
hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak dikkat çekiyor. NGL Lojistik 
önümüzdeki dönem İstanbul’da lojistik merkez kurma çalışmalarına 
hazırlanıyor.

İTALYAN Ticaret ve Sanayi 
Odası Derneği, Studio Tri-

marchi Internationalization 
danışmanlık ofisi işbirliğiyle 

Güney İtalya Bölgesi’nde yer 
alan küçük ve orta ölçekli iş-
letmelerin şirketlerinde bir 
inovasyon süreci başlatmayı 
amaçlayan “Innovation Ro-
ad Lab” projesi kapsamında 
İtalya’nın Salerno şehrinden 
gelen bir heyet ile Türkiye’de 
fabrika ziyaretleri düzenlendi.

İtalyan heyeti katılım-
cıları arasında otomotiv, 
alüminyum, yapı, ahşap/mo-
bilya sektörlerinde faaliyet 

gösteren firma temsilcileri ile 
İtalya Federmanager Derneği 
başkanı yer aldı.

Projenin hedeflerinden 
biri kurumlar arası diyaloğu 
geliştirerek şirketlere yenili-
ğin nasıl getirileceğine ilişkin 
yapıcı adımlar atılmasını teş-
vik etmek olduğu belirtildi. 
Heyete katılan girişimcilere 
Türk firmaların ulaştığı ino-
vasyon seviyesi vurgulandı, 
bu deneyimin girişimcilerin 

kendi firmalarında bir ino-
vasyon süreci başlatmasına 
yardımcı olmak için amaç-
landı. Türk Pirelli Lastikleri, 
Hidropar Hareket Kontrol 

Teknolojileri Merkezi ve Ay-
gün Alüminyum firmaları 
haricinde Kocaeli Sanayi O-
dası da ziyaret edilen kurum-
lar arasında yer aldı.

NGL Lojistik kurucusu
Ferhat Emanetoğlu
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sistemi için hava, kara, deniz, 
demiryolu taşıma modlarını 
barındırırken özellikle geliş-
mekte olan intermodal taşıma-
cılık için en uygun çözümdür. 
Bunun yanında ekspres kargo 
taşımaları içinde uygun alt ya-
pısı bulunmaktadır. Select Op-
timus tüm bu işlemleri yönetir-
ken arka tabanda barındırdığı 
robot ile prosesleri otomatik 
şekilde yapılmasını sağlamakta-
dır. Firmaların akış diyagram-
larını alıp bu robota program-
ladıktan sonra robotik proses 
otomasyonu sağlamaktayız. 
Bunun yanında yapay zeka ile 
hataları minimize ederken iş ze-
kası ile de raporlarda zenginlik 
sağlıyoruz. Optimus programı-
mız lojistik firmasının kalbini 
oluştururken ana program ka-
dar detaylı olan müşteri portalı 
da lojistik firmalarının müşte-
rilerine verdiği tüm hizmetleri 
müşterinin kendi kendine ala-
bilmesi, yüklerini görebilmesi 
ve fonksiyon zenginliğinden 
yararlanabilmesini sağlamakta-
dır. Bu müşterilerinin müşteri 
deneyimini arttırırken yükleri 
için izlenebilirliği de arttırmak-
ta ve bu suretle bağlı ve mutlu 
müşteri haline getirmektedir. 
Select Optimus lojistik yazı-
lımı her cihazda mobil olarak 
da kullanıldığından lokasyon 
bağımsız her noktadan işin ta-
kibini ve kontrolünü sağlamak-
tadır. Barındırdığı otomasyon 
kadar içerdiği entegrasyonlar 
sayesinde gerekli bilgiler bilgi-
nin oluştuğu her noktadan top-
layarak veya gerekli her nokta-
ya otomatik olarak ulaştırarak 
operasyon üzerindeki yükü a-
zaltırken, hataları da azaltmak-
ta, hızı arttırarak verimliliği ve 
karlılığı arttırmaktır. Tek kişi-
lik dev lojistik firması vizyonu 
ile yola çıkarak hazırlanmış 
olan Select Opitmus ile lojistik 
sektörünü dijital lojistik sektö-
rüne dönüştürüyoruz.

Size göre Türkiye’de ve dün-
yada lojistik ve taşımacılık 
sektörünün ihtiyaçları nasıl 
şekilleniyor? 

Bilgi ve beceri her şeye bağ-
lıdır. Her şey değişmekte ol-
duğundan bilgi ve beceride 
sonsuz bir değişim içindedir. 

SELECT Bilişim, bilgisayarla-
rın yeni yeni kurumsal hayata 
girmeye başladığı 1994 yılında 
özellikle uluslararası kara yolu 
taşımacılarının faaliyet belgesi 
ve icmal tablolarını daktilo-
lar ile hazırlarken yaşadıkları 
problemleri kaldırmak için ya-
zılım geliştirilerek faaliyetleri-
ne başladı.

Kısa zamanda birçok nak-
liyecinin bu programı satın 
almasıyla şirketleşen Select 
bilişim, kısa süre sonra hava ve 
deniz modüllerinin talebi ile 
lojistik sektörüne çözüm üre-
ten firmaya dönüştü. 

Lojistik firmalarında tekno-
lojik yatırımların müşterilerin 
ihtiyaçlarıyla şekillendiğini 
kaydeden Select Bilişim kuru-
cusu ve CEO’su Gökhan Gir-
gin, bu süreci şöyle özetledi: 
“Eskiden zaman kazanmak ve 
hataları önlemek için bir fatu-
rayı elektronik olarak oluştur-
mak yetebilirken, zaman için-
de talep arttığı ve daha fazla 
evrakın üretilmesi ve bunların 

mail yoluyla iletilebilmesi gün-
deme geldi. 2000’lerde rapor-
ların alınması çok önemli hale 
gelmeye başladı. Son birkaç 
yıla baktığımız zaman ise artık 
daha fazla grafiksel raporların 
alınması müşteriye sadece mail 
olarak iletilmesi değil müşteri-
nin bunları anlık olarak takip 
edebilmesi gündeme geldi.”

Son yıllarda ticarete olduğu 
kadar lojistik anlayışı da derin-
den etkileyen e-ticaret kavra-
mının sürecin en büyük etkile-
yen faktörlerden biri olduğunu 
belirten Girgin, dijitalleşmede 
devletin de önemli adımlar at-
tığını ancak alınacak mesafenin 
olduğunu da sözlerine ekledi. 

Girgin, dergimiz okuyucu-
ları için sorularımızı yanıtladı.

Öncelikle Select Bilişim’i ta-
nıtabilir misiniz? 

1995 yılı sonundan beri lo-
jistik sektörü için komple uç-
tan uca çözüm üretmekteyiz. 
Değişen teknolojiler ile tek-

nolojimizi güncelleyip ve hat-
ta ileriye dönük hazırlarken 
değişen lojistik kavramları ile 
içeriği zenginleştiriyoruz. Se-
lect Bilişim sadece lojistik sek-
törüne odaklanmıştır ve çözüm 
odaklı olarak ihtiyaç ve sorun-
lara çözümler üretip firmala-
rın performanslarını ve kar-
lılıklarını arttırıyoruz. Select 
Bilişim Türkiye’de iki ofisi ve 
Amerika’da San Francisco’daki 
ofisi ile globalde hizmet ver-
mektedir. Avrupa, Afrika, Asya 
ve Amerika’da müşterilerimiz 
bulunmaktadır.  Select Bilişim 
ilk gün bir yazılım firması iken 
bugün şirketlerin büyümesine, 
karlılıklarını ve performansları-
nı arttırmasında yardımcı olan 
stratejik iş ortağı konumunda 
danışmanlık dâhil hizmet veren 
firma olmuştur.  Prosesleri iyi-
leştirecek çözümlere odaklanıp, 
hataları önleyen yazılımımız ile 
mutlu müşteri ve satış sonrası 
desteği ile memnun müşteri 
yaratmaya çalışan firma haline 
dönüştük 25 yıl içinde. Bu sü-
reç içinde 2019 yılında aldığı-
mız lojistik sektörü için en iyi 
yazılım ödülü gibi birçok ödül 
bizi daha iyi çözümler sunmaya 
teşvik etmektedir.

Lojistik sektörüne hizmetle-
riniz nelerdir?

Lojistik sektörü için fir-
maların ticaretlerini yönet-
melerinde, operasyonlarını 
yürütmelerinde yardımcı olan, 
yönlendiren yazılımlar üre-
tiyoruz. Özellikle son olarak 
kullanıma sunduğumuz bulut 
tabanlı kiralık model ile kulla-
nılan Select Optimus lojistik 
yönetim ürünümüz, lojistik 
firmalarını dijital dönüşüm 
çerçevesinde e-lojistik firması 
haline dönüştürmektedir. İçe-
rik olarak bakıldığında CRM 
ile başlayan, satış ve pazarlama 
faaliyetlerini tam kontrol için 
her yerden kontrol etmeleri-
ni sağlayan, Optimus pricing 
modülü ile en uygun alış fiyatı 
ile en doğru satış fiyatına ve 
tekliflendirmeye kadar firmayı 
yönlendiren, takip ettirten mo-
dül ile karlılıklarını arttırmada 
yardımcı olurken, Freight Ma-
nagement modülü ile de tüm 
operasyonlarını bir otomasyon 
içinde yapmalarını sağlamak-
tadır. Select Optimus lojistik 
yönetim yazılımı sipariş takip 

düşen fiyatlar karşısında artık 
sürdürülebilirliği çok kolay ol-
mamaktadır. O yüzden belli bir 
alanda en iyi olmak gerekiyor. 
Biz bu görüş ile CRM ve TMS 
modüllerini en iyisi olacak şe-
kilde hazırladık ve diğer mo-
düller için dünyanın en iyileri 
ile entegre olduk. Anlık ve tam 
entegrasyon ile bunları yaptık.  
Ürün markalar farklı olsa bile 
doğru entegrasyonlar ile tek 
program gibi çalışabilmekteyiz. 
Dolayısı ile talep ekosistemi 
için gerekli diğer fonksiyonları 
da tamamlamak için o konu-
larda en iyi olan sadece ona 
odaklanıp çözüm oluşturmuş 
firmaların ürünlerine enteg-
rasyonlar yapıp komple çözü-
me doğru giderken toplamda 
en iyisini ortaya çıkartıyoruz. 
Select Optimus programı bu 
görüş üzerine kurulmuştur. 
Dolayısı ile müşteride var olan 
veya talep ettiği kendi kullanı-
mı için gerekli olup en iyi olan 
ne var ise onlara entegrasyonlar 
yapıp tüm sistemi en yararlı ha-
le getiriyoruz. Bu arada hazır-
ladığımız global webserviceler 
ile diğer programlar da bizlere 
entegre olabilmektedir.

Yeni hizmetlerinizden ve kul-
lanıcıya sağladığı avantajlar-
dan bahsedebilir misiniz?

Select Optimus bulut ta-
banlı lojistik çözümü ile birçok 
fayda sağlamaktayız. Öncelikle 
bulut tabanlı olmasından do-
layı server ve ilgili lisansların 
başlangıç maliyetinden kurta-
rıyoruz müşteriyi. İlk yatırım 
maliyetinde yarar sağladığımız 
gibi ilerleyen zamanlarda alı-
nacak donanımın eskime ve ye-
nilenen teknoloji ile bir kenara 
atılıp yeniden alınma maliye-
tinden de kurtarıyoruz. Ayrıca 
yedekleme sistemi ve veri ko-
ruması ile en üst düzeyde veri 
güvenliği sağlıyoruz. 

Bunun yanında kiralama 
modeli ile program satın alma 
maliyetini ortadan kaldırıp 
tüm yatırım maliyetini uzun 
süreye yararken güncellemeleri 
de otomatik ve ek maliyetsiz 
sunarak güncel kalma avan-
tajını da sağlıyoruz. Premium 
destek paketi ile verdiğimiz 
danışmanlık ile kullanım per-
formansını ve elde edilen yararı 
maksimize ederek firmanın 
verimli çalışması ve dolayısı ile 
müşteri memnuniyeti yanında 
karlılıklarını da arttırmakta 
etken oluyoruz. Optimus siste-
minin arkasında çalışan robo-
tik proses otomasyonu ile firma 
akış şemaları doğrultusunda 

kullanıcıları işlem bazında yön-
lendirerek, gerekli KPI’lar ile 
gerektiğinde uyararak işlemle-
rin tam zamanında ve eksiksiz 
yapılmasını sağlayarak yüksek 
verimli çalışma elde ediyoruz.  
Bu verimlilik dosya başına har-
canan zamanı ve yapılan hatala-
rı yarı yarıya düşürerek kişi başı 
dosya sayısını arttırmaktadır ve 
dosya bazında karlılığı da art-
tırmaktadır. 

Program barındırdığı enteg-
rasyonlar ile de bilgiyi en hızlı 
şekilde toplayıp en doğru şekil-
de dağıttığı için yükün ve işin 
izlenirliği yüksek oranda arttı-
ğından müşteri memnuniyeti 
de artmaktadır. Sistem içinde 
var olan iş zekası ile gerek gör-
sel grafiksel gerekse de liste 
raporlar ile şirketin anlık duru-
munu, işlerin anlık durumunu 
ve gerekli diğer göstergeleri ko-
lay okunur kıldığımızdan yöne-
tim de kolaylaşmakta ve gerekli 
adımlar zamanda atılmaktadır. 
Bu da hizmet maliyetini yük-
sek oranda düşmesini ve veri-
min artmasını sağlamaktadır. 

Yabancı pazarlarla ilgili stra-
tejinizle ilgili bilgi verir mi-
siniz?

Yabancı pazarlar Select için 
çok önemli. Türkiye, firma 
olarak doğduğumuz ve gelişimi 
gösterdiğimiz yer olmasına kar-
şın globalleşen dünya ve ticaret 
karşısında globalde olmak çok 
önemli. Biz globalde en iyi ü-
rün olmak için yola çıktık. Tüm 
dünya üzerinde aynı anda ol-
mak uzun ve maliyetli bir süreç-
tir. Bu nedenle birkaç değişik 
strateji ile ilerliyoruz. Mesela 
en hızlı gelişmekte olan Afrika 
pazarı ile büyük bir partner ile 
çalışmaya başladık. Afrika kı-
tasında o firma ile büyüyoruz. 
Buna karşın çok büyük bir pa-
zar olan ve bizim için de çok ö-
nemli olan Amerika pazarı için 
aylar süren araştırma ve yapılan-
ma sonucunda San Francisco’da 
ofisimizi açtık ve dijital pazar-
lama stratejilerini de yanımıza 
alarak Amerika’da da büyümek-
teyiz. Avrupa ve Asya kıtaları 
için Türkiye’den yönetilen doğ-
rudan ve dijital pazarlama ile 
pazara girerken aynı zamanda 
Avrupa ve Uzak doğuda önemli 
lojistik fuarlarına katılım sağ-
layarak pazarda payımızı yük-
seltiyoruz. Müşteri odaklı çalı-
şıyoruz. Dolayısı ile potansiyel 
müşteriyi önce inceleyip toplu 
olarak irtibata geçme yöntemi 
yerine müşteriler ile tek tek ir-
tibata geçip ihtiyaçlarına göre 
çözüm bulma stratejisi ile iler-
liyoruz. Çözümümüz ile butik 
hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu 
stratejiler ile 3 yıl içinde dünya-
nın lojistik sektörü içi üretilmiş 
en iyi ve yaygın 3 programından 
birisi olacağız.

Bunlardan dolayı da ihtiyaçlar 
ve talepler de değişmektedir. 
Bu değişim içinde tüketicinin 
ihtiyaçları ve beklentileri de-
ğişmektedir. Bu üretimi de de-
ğiştirmektedir, üretilenin dağı-
tımını da değiştirmektedir. Bu 
da direkt lojistik ve taşımacılık 
sektörünü değiştirmektedir.  
Tabi ki her şeyin başı teknoloji-
nin değişmesi ile başladı. Özel-
likle akıllı telefonların yaygın-
laşması ve hayatın ana parçası 
olması ile birlikte 3 temel unsur 
ortaya çıktı. Birincisi her şeyin 
ulaşılabilir ve satın alınabilir 
olması, ikincisi bunlara hız-
la ve parmak ucunun hızı ile 
ulaşılabilir olması ve üçüncü 
olarak da rekabet ile en ucuzu 
olması talep edilir oldu. Bu da 
lojistiğin de değişmesine sebep 
oldu. O yüzden her ürünü sabit 
bir moda bağlı olmadan her 
modda taşıyabilmek, en hızlı 
şekilde getirebilmek ve en uy-
gun maliyet ile getirip teslim 
etmek lojistik işinin olmazsa 
olması oldu.  Bu değişiklikler 
de lojistik sektörünün tekno-
loji ve yazılım ihtiyacını da de-
ğiştirdi.  Müşteri lojistik firma-
sından en uygun fiyatı istiyor. 
Bu sebeple lojistik firmaları en 
uygun maliyeti bulabilmek için 
gerekli fiyat araştırmasını ve 
bunlara en hızlı şekilde ulaşıp 
yorumlayıp fiyatı oluşturabil-
me gereksinimi duyuyor. Yu-
karıdaki talepler ve gelişmeler 
ışığında diyebiliriz ki lojistik 
firmalar müşterilerden gelen 
bu talepler ile değişime uğrayıp 
dijital dönüşümü en hızlı şekil-
de tamamlamak durumunda 
kalıyor. Lojistik firmaları tek-
nolojiyi en üst seviyede kul-
lanmaya ve e-lojistik firmaları 
haline gelmek zorunda kalıyor. 
Lojistik firmalarının ihtiyacı 
artık tamamen dijitalleşmedir 
ve bu yönde kendilerine en 
doğru çözümü sunacak firmayı 
seçip bilgi teknolojisi partneri 
olması yolunda hızla gelişmeye 
devam da edecek.

Hizmetlerinizi müşterilerin 
kullandığı farklı dijital çö-
zümlerle entegrasyonu nasıl 
sağlıyorsunuz?

Müşteriler her şeyi tam ve en 
iyisi olacak şekilde istiyorlar. Bu 
talep çok normal ve haklı bir 
taleptir. Buna o kadar çok kay-
nak ayırmak da artan rekabet ve 

Select Bilişim Çözümleri Büyük
Hedeflerle Dünyaya Açılıyor

Select Bilişim CEO’su 
Gökhan Girgin

Müşteri taleplerindeki değişimin lojistik şirketlerinin yapısını 
değiştirdiğini kaydeden Select Bilişim CEO’su Gökhan Girgin, bu 
değişimin dijital tarafındaki her aşamasında yer aldıklarını söyleyerek, 
müşterilerine özel çözümler sunarak hizmet verdiklerini söylüyor. 
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Suriye’ye ve İran’a taşımalar 
daha istikrarlı devam etme-
sine rağmen, körfez ülkeleri-
ne yapılan taşıma sayılarında 
düşüşler görülüyor. Körfez 
İş Birliği Ülkeleri’ne yüksek 
ulaşım maliyetleri ve transit 
güzergâh sorunları devam 
ederken, açılan Suriye-Ürdün 
sınır kapısında maliyetle-
rin fazla olması ve güvenlik 
sorunları olması sebebiyle 
Türk taşımacılar tarafından 
bu alternatif kullanılamıyor. 
Körfez İş Birliği Ülkeleri ile 
Türkiye arasında uygun ma-
liyetli bir koridor oluşturul-
ması durumunda taşımaların 
artması bekleniyor. 

Rusya ve Orta Asya ülke-
lerine yapılan ihracat taşıma-
larında ise Ocak-Eylül top-
lamında yüzde 15 oranında 
artış sağlandı. Özbekistan’a 
yüzde 6, Türkmenistan’a 
yüzde 22, Kazakistan’a yüz-
de 55, Kırgızistan’a yüzde 73 
oranında artışlar dikkat çekti. 
Türki Cumhuriyetlerde yaşa-
nan artış Rusya transit ve Ka-
zakistan transit belgelerinin 
de erkenden bitmesine sebep 
oldu ve kısa sürede temin 

iddiasını sürdüren Alışan 
Lojistik, gerçekleştireceği 
projeler ile aynı zamanda 
sektörün kaynak ve süreçle-
rini optimize etmeyi ve kü-
resel çapta sürdürülebilirliği 
sağlamayı amaçlıyor. 

ULUSLARARASI Nakliye-
ciler Derneği (UND), Eylül 
2019 Karayolu Taşıma İsta-
tistikleri raporunu açıkladı. 
UND’nin derlediği verilere 
göre; Türk araçlarının geçen 
yılın Eylül ayında 110 bin 
411 adet olan ihracat taşıma 
sayıları 2019 yılı Eylül ayında 
yüzde 5 artış ile 115 bin 700 
adet oldu. Geçen yılın aynı 
dönemine göre Ocak-Eylül 
toplamında yüzde 5 artış ile 
toplam 934 bin 404 adet ih-
racat taşıması Türk araçlar ta-
rafından gerçekleştirildi. Ya-
bancı araçların geçen yıl Eylül 
ayında 33 bin 066 adet olan 
taşıma sayıları 2019 yılı Eylül 
ayında yüzde 7 artış ile 35 bin 
544 adet oldu. Ocak-Eylül 
toplamında ise yabancı araç-
lar geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 3 artış ile 269 
bin 653 adet ihracat taşıması 
gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
ihracat taşımasında, Türk ve 
yabancı araçlar Ocak-Eylül 
toplamında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4 artış 
ile 1.204.057 adet ihracat ta-
şıması gerçekleştirmiş oldu. 
İhracat taşımalarının yüzde 
78 Türk, yüzde 22 ise yabancı 
araçlarca taşındı.

Avrupa’nın genelinde ön-
ceki aylarda olduğu gibi dü-
şüş eğilimi devam ederken, 
sadece komşu ülkelere yapı-

2001 yılından beri ekonomi 
ve iş kültürü alanında aylık 
olarak yayınlanan, 2018 iti-
bariyle dijital ortamda çalış-
malarına devam eden TUR-
KISHTIME Dergisi, 2018 
yılı “Ar-Ge 250” araştırma-
sının sonuçlarını yayınladı. 
Geleceği şekillendirmenin 
ancak geleceği inşa etmekle 
mümkün olabileceği felse-
fesiyle hareket eden Alışan 
Lojistik, ilgili araştırmada 6,7 
Milyon TL tutarında Ar-Ge 
harcamasıyla 145’inci sırada 
yer aldı.

Ar-Ge alanında en iyi-
lerin yer aldığı listeye gire-
rek başarısını bir kez daha 
tescilleyen Alışan Lojistik, 
endüstri 5,0’a giden yolda 
Ar-Ge ve inovasyon kav-
ramlarının üzerinde sıklıkla 
duruyor. Ar-Ge yatırımları-
na 2017 yılında başlayan A-
lışan Lojistik, önümüzdeki 
dönemde sahip olduğu ino-
vatif yaklaşım ile tüm iş sü-

lan ihracat taşımalarında artış 
söz konusu. İhracat yapılan ö-
nemli Avrupa ülkelerine baş-
ta Almanya  - yüzde 5, İtalya 
- yüzde 13 ve Fransa - yüzde 
11 olmak üzere taşıma sayıla-
rının düşmesi dikkat çekiyor. 
Avrupa ülkelerine toplamda 
yüzde 1 düşüş yaşanırken, 
Orta Avrupa ve Batı Avrupa 
ülkelerine yapılan taşımalar 
ihracat parametreleri dışında 
incelendiğinde, transit geçiş 
koridorlarında yaşanan yeter-
siz geçiş belgesi kotası ve tran-
sit taşıma engellemeleri, bu 
düşüşteki ana nedenler olarak 
öne çıkıyor. Halihazırda Ma-
caristan, Slovenya, Avusturya, 
Çekya belgelerinin kısıtlı ol-
ması ve güzergâh üzerindeki 
ülkelerde transit geçiş belgesi 
sorunları sebebiyle taşımalar 
farklı güzergahlar üzerinden 
yüksek maliyetlerle yapılıyor.

Ortadoğu taşımaları 
yüzde 11 artış

Ortadoğu bölgesine yapı-
lan ihracat taşıma sayıların-
da Ocak-Eylül toplamında 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 11 artış yaşandı. 
Ortadoğu ülkelerinde Irak’a, 

reçlerini dijitalleştirmeyi ve 
eş zamanlı olarak müşterile-
rine yaşattığı deneyimleri ve 
mobilleştirme olanaklarını 
geliştirmeyi amaçlıyor.  Ha-
yata geçirdiği Ar-Ge mer-
kezleri ile sektöre yön verme 

cı araçlar genel toplamında 
geçen yılın aynı dönemine 
göre  - yüzde 6 düşüş ile 446 
bin 744 adet ithalat taşıması 
gerçekleştirilmiş oldu. İtha-
lat taşımalarımız yüzde 67 
Türk, yüzde 33 ise yabancı 
araçlar tarafından taşındı.

Ocak-Eylül 2018’de 225 
bin 451 adet olan Avrupa 
ülkelerinden yapılan ithalat 
taşımaları, Ocak-Eylül 2019 
döneminde ise yüzde 5 dü-
şüş ile 213 bin 425 adet ola-
rak gerçekleşti. Tüm Avrupa 
ülkelerinde düşüş eğilimi 
olduğu dikkat çekti. BDT 
ve Orta Asya ülkelerinden 
ise Ocak-Eylül toplamında 
yüzde 20 artış ile 42 bin 490 
adet ithalat taşıması yapıldı. 
Ortadoğu ülkelerinden O-
cak-Eylül toplamında - yüzde 
16 düşüş ile 44 bin 702 adet 
ithalat taşıması yapıldı. Dü-
şüşün önemli bir kısmını Irak 
oluşturdu. Geçen yılın aynı 
dönemine göre Irak’tan - yüz-
de 33 daha az ithalat taşıması 
yapıldı. İran’dan yapılan itha-
lat taşımalarında ise yüzde 33 
artış yaşandı.

Avrupa’dan boş giriş yapan 
yabancı araç sayısı

86 bini aştı
2019 yılının ilk 9 ayında, 

Türk araçları boş dönüş sayı-
larında yüzde 7 artış yaşama-
larına karşın, Türkiye’ye yük 
almak üzere boş giriş yapan 
yabancı araç sayısı yüzde 22 
oranında arttı. Boş giriş yapan 
yabancı araçların başında yüz-
de 44 artış ve 26 bin 252 adet 
ile Bulgaristan geliyor. Türk 
taşımacılar aylık toplam 70 
bin araç ile kendi ülkelerine 
boş dönüş yaparken, yabancı 
araçlar ise ülkemize aylık 15 
bin 500 adet boş giriş yapıyor. 
Türk taşımacıların özellikle 
Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve 
Güney Avrupa ülkelerinden 
boş dönüş sayıları artarken, 
Yabancı araçların ise Avrupa 
ülkelerinden Türkiye’ye boş 
girişleri sayıları ise yüzde 40 
artış ile Türk araçlarına kıyas-
la hem oransal hem de sayısal 
olarak artmış durumda. Ocak-
Eylül 2019 döneminde sadece 
Avrupa’dan 86 bin adetten faz-
la yabancı araç Türkiye’ye yük 
almak üzere boş giriş yaptı.

edilememesinin de olumsuz 
sonuçları yaşandı. BDT ve 
Orta Asya ülkelerini incele-
diğinde bu bölgelere genel 
olarak artış olmasına karşın, 
Nahcivan’a - yüzde 42 Rusya 
Federasyonu’na ise - yüzde 17 
oranında azalma görülüyor.  

İhracat taşımaları 
Eylül’de yüzde 5 arttı

Türk araçlarının geçen 
yılın Eylül ayında 29.318 
adet olan ithalat taşıma sa-
yıları 2019 yılı Eylül ayın-
da yüzde 11 artarak 32 bin 
539 adet oldu. Ocak-Eylül 
toplamında ise Türk araçlar 
geçen yılın aynı dönemine 
göre - yüzde 4 düşüş ile 300 
bin 673 adet ithalat taşıma-
sı gerçekleştirdi. Yabancı 
araçların ise geçen yıl Eylül 
ayında 14 bin 751 adet olan 
ithalat taşıma sayıları 2019 
yılı Eylül ayında yüzde 7 ar-
tarak 15 bin 788 adet oldu. 
Ocak-Eylül toplamında ise 
yabancı araçlar geçen yılın 
aynı dönemine göre - yüz-
de 9 düşüş ile 146 bin 071 
adet ithalat taşıması gerçek-
leştirdi. Türkiye’nin ithalat 
taşımasında, Türk ve yaban-

Türk Araçların İthalat
Taşımaları Eylül’de Hızlandı

Alışan Lojistik “Ar-Ge 250”
Listesine Adını Yazdırdı

Hödlmayr’ın Yeni Görevi

Türk araçlarının ihracat taşıma sayıları 2019 yılı Eylül ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 115 bin 700 adet oldu. Eylül 
ayında Avrupa’ya ihracat taşımalarında düşüş sürerken, Ortadoğu, 
BDT ve Orta Asya ülkelerine taşımalar hızlandı.

Uzun vadeli rekabette güç sağlayacak önemli 
araçlardan biri olan Ar-Ge yatırımları ile 
dikkat çeken Alışan Lojistik, TURKISHTIME 
Dergisi’nin hazırladığı 2018 yılı “Ar-Ge 250” 
listesinde 145’inci sırada yer aldı.

Hödlmayr Nakliyat 
ve Ticaret Ltd. 
Mayıs 2019’dan 
itibaren Mercedes-
Benz müşterilerine 
Mercedes-Benz 
marka çekici 
teslimatlarını 
üstlendi.

MERKEZİ İstan-
bul Ümraniye’de bu-
lunan Hödlmayr ka-
pıdan kapıya teslimat 
konseptiyle çalışıyor. Bu 
konsept, Hödlmayr’ın çe-
kicileri Mercedes-Benz’in 
Türkiye’de Aksaray’da bu-
lunan fabrikasından teslim 
alıp gemi yoluyla Trieste’ye 
nakledilmesini ve oradan 
da Avrupa ülkelerine tesli-
matını içeriyor. Hödlmayr 
Nakliyat Genel Müdürü 
Hande Çarıkcı “Biz, yani 
Hödlmayr şirketinin Türki-
ye iştiraki olarak bu süreçte 
Aksaray’dan Trieste’ye nak-
liyatı organize ediyoruz; 
kardeş şirketimiz Hödl-
mayr High & Heavy ise 
Trieste’den ilgili nihai hedef 
noktasına teslimatı gerçek-
leştiriyor” bilgisini verdi.

Araçlar, sürülerek nakil 
edilmediklerinden dolayı, 
neredeyse sıfır kilometre 
ile alıcıya ulaştırılıyor, do-
layısıyla müşteriye büyük 

bir katma değer sağlanıyor. 
Çarıkçı, “Çekicilerin, çekici 
üstünde taşınması yıllardır 
Hödlmayr Türkiye’nin stan-
dart uygulamasıdır. Bu ka-
dar büyük adetli bir işte, bu 
sistem sayesinde çok daha 

hızlıyız. Zarar riskinin aza 
indirgenmesi ve Co2 emisyo-
nu azaltımı da cabası” dedi. 

Bu bütünsel konseptin 
yanı sıra, elbette kullanı-
lan ekipmanlar da tercih 
sebebi olan ek bir başa-
rı faktörü oluşturuyor. 
Hödlmayr High & Heavy 
Genel Müdürü Wolfgang 
Aigner,  “High-&-Heavy-
Çekicilerimiz, örnek ola-
rak yeni GigaSpace çekici-
lerinin nakliyesine uygun 
olduğu sertifikalandırılmış 
nadir araç türlerindendir” 
diyerek bu konudaki mut-
luluğunu ifade ediyor.
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ATLAS Bir Kez Daha Sektörün Gündeminde 
HER yıl artan ilgi ve yüksek prestijle 
kesintisiz olarak yoluna devam eden 
lojistik sektörünün en önemli ödül 
organizasyonu “Atlas” 10’uncu kez 
sahiplerini bulacak. Uluslararası lo-
gitrans Transport Lojistik Fuarı’nın 
ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 
törende ödüller 3 ana kategoride 
verilecek. 

Hem başvuru belgeleriyle yapılan 
kurumsal kategoride hem de adayla-
rın internet üzerinden belirlendiği 
online yarışma kategorisinde oluşan 
ilginin sektör adına memnuniyet ve-
rici olduğunu kaydeden Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği (UTİKAD) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emre Eldener 
yaptığı açıklamada Atlas Lojistik 
Ödülleri’nin tüm sektörün kabul et-
tiği önemli bir değer ve yıl boyunca 
yapılan çalışmalar sonucunda elde 
edilen başarıların taçlandırıldığı en 
güzel sembol olduğunu ifade etti.

Lojistiğin ilk çağlardan günümü-
ze kadar insanlık açısından önemini 
hiç kaybetmeden devam ettirdiğini 
ve giderek daha da önemli hale gel-
diğini vurgulayan Emre Eldener aynı 
zamanda jüri üyesi olduğu yarışmay-
la ilgili görüşlerini şöyle dile getir-
di: “Lojistik insanlık tarihinin ilk 
dönemlerinden itibaren hep hayati 
derecede önemli olmuştur. Tarih ön-
cesi çağlarda bile lojistik faaliyetlerin 
ne kadar önemli olduğunu, yerleşim 
yerleri kurulurken lojistik açısından 
avantaj sağlayacak kıyıların ve nehir 
kenarları gibi stratejik noktaların 
özellikle seçildiğini yapılan araştır-
malar ortaya koymaktadır.”
Şener: “ATLAS Lojistik Ödülleri 

Özel Projelere Değer Veriyor”
UND Strateji / İş Geliştirme Baş-

kanı Fatih Şener ise görüşlerini şöyle 
bildirdi: “Hem oylamanın online o-
larak internet sitesinden gerçekleşti-
rildiği kategoride, hem de firmaların 
son iki yıldaki performanslarına gö-
re ödüllendirilmenin yapıldığı ku-
rumsal adaylık başvurularında son 
dönemece girildi” dedi

Şener sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Sektörümüzde yer alan firmalar son 
derece özel projeler geliştiriyorlar ve 
lojistik sektöründe iz bırakacak ye-
nilikçi işlere imza atıyorlar. ATLAS 
Lojistik Ödülleri jürisi bu projelerle 
yapılan başvuruları titizlikle inceli-
yor ve ödüllendiriyor. Ancak ödülü 
alabilmek için ilk şart başvuruda bu-
lunmak. Bu nedenle özel projeleri 
olan firmaları geç kalmadan başvuru 
yapmaya çağırıyoruz. Ayrıca C2 başta 
olmak üzere L1, L2, R1, R2, N2, M2, 
P2 belgesi ile faaliyet gösteren tüm ta-
şımacıları da aday olmaya bekliyoruz.”

Erkeskin: “ATLAS’a ilgi 
her yıl artıyor”

FIATA Kıdemli Başkan Yardımcı-
sı ve 2019 ATLAS Lojistik Ödülleri 
Jüri üyesi Turgut Erkeskin, ‘Yarışma-
da her zamankinden çok daha büyük 
bir çekişmeye şahit oluyoruz’ diyerek 
şunları söyledi: “Online yarışma kate-

gorisinde çok değerli adaylar yarışıyor. 
Son saate kadar ipi kimin göğüsleye-
ceğini bilmek gerçekten zor olacak. 
Yarışmanın diğer bir dalı olan kurum-
sal kategoride de başvurular devam 
ediyor. ‘Ulaştırma Bakanlığı Belgeli 
Hizmetler’, ‘Oda ve Derneklere Kayıt-
lı Hizmetler’ dallarında ve ‘Jüri Özel 
Ödülleri’ için lojistik sektörümüzün 
en önemli firmaları her yıl olduğu gibi 
yoğun bir katılım sağlıyorlar.”

Farklı kategorilere ilişkin dave-

tini yineleyen Erkeskin, ihracat ya-
pan şirketlerin, lojistik sektörüne 
sundukları katkı nedeniyle ödül-
lendirilebilmeleri için, www.lojisti-
kodulleri.com sitesi üzerinden aday 
önerilebileceğine dikkat çekti. 

Bilgi Notu: Lojistik Ödülleri 
Yarışması ve yarışmanın özel ödülü 
ATLAS, 14 Kasım 2019 tarihinde 
‘Uluslararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı’nda gerçekleştirilecek 
törenle sahiplerini bulacak.



DEMİRYOLU

26
EKİM 2019

Avrupa Ulaştırma Ağlarına 
yüksek kalitede bağlanmanın 
son aşaması tamamlanmış o-
lacaktır. Ülkemizin Avrupa’yı 
Asya ve Uzak Doğu’ya bağ-
layan konumu nedeniyle, 
büyüyen Asya ekonomileri 
için Avrupa ve Afrika arasın-
daki ticaret güzergahlarının 
odak noktasında bulunması, 
bu hattın yapımını çok daha 
önemli hale getirmektedir.

Hattın, Çin, Asya, Avrupa 
ve Orta Doğu’yu birbirine 
bağlayarak devasa bir altyapı 
ve ulaşım ağı oluşturulma-
sı amaçlanan Bir Kuşak Bir 
Yol Projesi’ne katkı sunacak 
olması da çok anlamlıdır. Bu 
projenin, ‘Orta Koridoru’, 
bizim deyimimizle ‘Modern 
İpek Yolu’nun hayatiyet ka-
zanması için son dönemde 
ülkemiz genelinde, doğu-ba-
tı ve kuzey-güney ekseninde 

caksa Samsun - Sarp arasında 
yapılsın. Erzincan - Gümüş-
hane - Trabzon demiryolu 
projesinin ihalesi yapıldı. Ben 
şimdi bakıyorum, Rize’de 
herkes uyuyor. Bölgeye ka-
zandıracağı hiçbir şey yok. 
Biz demiyoruz bu demiryolu 
bugün bu bölgeye kazandı-
rılsın. Ülkenin imkanları ve 
bütçemizin şartları önemli. 

kistan - Türkmenistan – İran 
- Türkiye koridorunda taşıma 
hacimlerinin arttırılması gi-
bi konular ele alındı.Taraflar 
arasında, Orta Asya Demir-
yolları Zirvesi İyi Niyet Pro-
tokolü imzalandı.
Ticaret hacmini arttırmayı 

hedefliyoruz
Zirvede konuşan TCDD 

Genel Müdürü Ali İhsan 
Uygun, Avrupa ile Asya ara-
sındaki ticaretin her geçen 
gün arttığını ve bu durumun 
demiryollarını daha cazip 
gele getirdiğini belirtti. Böl-
ge ülkeleri arasındaki ticaret 
hacmini arttırmayı hedefle-

EDİRNE’DE, Halkalı-Kapı-
kule Demiryolu Hattı Çerkez-
köy-Kapıkule Kesimi inşasının 
temel atma töreni gerçekleşti. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan, Trakya Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
olarak kullanılan eski Karaa-
ğaç Tren Garı’nda gerçekleşen 
“Halkalı-Kapıkule Demiryo-
lu Hattı Projesi Temel Atma 
Töreni’nde yaptığı konuşma-
da, Türkiye olarak, üç kıtayı 
birbirine bağlayan, çok önem-
li jeo stratejik ve jeopolitik 
bir konuma sahip olduklarını 
ifade etti.

Turhan, “Doğrudan yatı-
rımın yüzde 67’den fazlası 
Avrupa’dan Türkiye’ye gel-
mektedir ve Avrupa için Türk 
üreticiler, üretim ve tedarik 
zincirinin önemli bir parça-
sıdır. Tüm bunları çok daha 
yukarılara taşımak mümkün 
ve bu da ancak adil, istikrar-
lı bir yaklaşımla sağlanabi-
lir. Ayrıca dünyanın yaşamış 
olduğu çalkantı da AB’nin 
Türkiye’yle daha fazla birlikte 

TÜRKİYE Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Or-
du Ticaret ve Sanayi Odası 
(OTSO) ve Ordu Ticaret 
Borsası tarafından düzenle-
nen ‘Müşterek Oda-Borsa 
Toplantısı ve Ekonomiye 
Değer Katanlar Vergi Ödül 
Töreni’ne katıldı. Ordu’da 
başlayan Karadeniz-Akdeniz 
kara yolunun önemine deği-
nen Hisarcıklıoğlu, “Yolun 
tamamlanmasıyla birlikte, 
Ordu yalnızca Akdeniz’e de-
ğil, Orta Doğu pazarına da 
bağlanmış olacak. Buna ilave-
ten, Samsun-Sarp demir yo-
lunun da bir an önce devreye 
alınmasını bekliyoruz” dedi.

ORTA Asya Demiryolları 
Zirvesi’nin birincisi TCDD 
ev sahipliğinde, İran Demir-
yolları Kuruluşu, Kazakistan 
Demiryolları, Özbekistan 
Demiryolları ve Türkmenis-
tan Demiryolları temsilcile-
rinin katılımıyla Ankara’da 
gerçekleştirildi.

TCDD Genel Müdürü 
Ali İhsan Uygun, Kazakistan 
Ulusal Demiryolları Başkanı 
Sauat Mynbaev, İran İslam 
Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı Saeid Raso-
uli, Türkmenistan Demiryol-
ları Ajansı Başkan Yardımcısı 
Recepmammet Recepmam-

hareket etmesini zorunlu kıl-
maktadır.” diye konuştu.

“Bir kuşak projesi”
Türkiye ve Avrupa Birliği 

arasındaki ilişkileri geliştir-
menin tarihsel yükümlülük 
olduğunu anlatan Turhan, bu-
gün temeli atılacak demiryolu 
hattının AB ile ilişkileri daha 
güçlendireceğini vurguladı.

Halkalı-Kapıkule demir-
yolu hattının hizmete girmesi 
ile Trans-Avrupa Ulaştırma 
Ağlarına yüksek kalitede 
bağlanmanın son aşamasının 
tamamlanacağını bildiren 
Turhan, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Türkiye olarak, 
ulaştırma ağlarının Avrupa’ya 
entegrasyonunun yüksek 
standartlarda sağlanması, her 
daim önceliklerimiz arasında 
yer almıştır. İşte, Halkalı-Ka-
pıkule Demiryolu Hattı’nın 
hizmete girmesi ile Trans-

Rize Ticaret ve Sanayi O-
dası Başkanı Şaban Aziz Ka-
ramehmetoğlu ise; “Aklın yo-
lu birdir. Samsun - Sarp arası 
nüfus 4 Milyon 100 Bin, Er-
zincan - Trabzon arası nüfus 
1 Milyon 140 Bin. Demiryo-
lu yapılacaksa Samsun – Sarp 
arasında yapılmalı” dedi.

Samsun - Sarp demiryolu 
projesini sürekli gündeme 
getiren Rize Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Şaban Aziz 
Karamehmetoğlu “Amaç 
insanlığa hizmet ve geleceğe 
yatırım ise aklın yolu birdir. 
Samsun - Sarp arası nüfus 4 
Milyon 100 Bin, Erzincan - 
Trabzon arası nüfus 1 Milyon 
140 Bin. Demiryolu yapıla-

medov, Özbekistan Demir-
yolları Yönetim Kurulu Baş-
kanı Husnitdin Hasılov ve 
TCDD Taşımacılık AŞ Genel 
Müdürü Kamuran Yazıcı’nın 
katılımıyla gerçekleşti.

TCDD’ye ait uluslararası 
standartlara uygun yük va-
gonlarının ikili anlaşmalarla 
dolaşımının sağlanmasına 
yönelik düzenlemelerin gö-
rüşüldüğü zirvede, Türkiye 
İran ve Kazakistan’ın belirli 
bölgelerindeki aktarma nok-
talarında lojistik merkezlerin 
ve mevcut demiryolu kori-
dorlarının aktivize edilmesi 
ve Çin - Kazakistan - Özbe-

pa Birliği ile iş birliği içeri-
sinde uzun zamandır hayata 
geçmesi için çaba sarf edilen 
bir proje olduğunun altını 
çizen Bakan Turhan, şunları 
söyledi: “Hem Türkiye hem 
de Avrupa Birliği tarafı ola-
rak her seviyede ciddi oran-
da zaman, emek ve çaba sarf 
edilmiştir. Hattın hizmete 
girmesiyle herkes için ticari 
hareketlilik ciddi boyutlara u-
laşılacağından herkes kazanç-

Erzincan’dan Trabzon’a 1 
Milyon 140 Bin nüfus var. 
Amaç insanlığa hizmet ve 
geleceğe yatırım ise aklın 
yolu birdir. Erzincan’dan 
başlayacak olan demiryo-
lu Trabzon’dan vazgeçtim, 
Rize’ye insin. Ordu’nun, 
Giresun’un, Artvin’in ne 
günahı var. Bayburt’u bu 
projeden çıkardılar, bak 31 
Mart’ta oy oranları ne kadar 
düştü ve belediye başkan-
lığını MHP kazandı. Ben 
iyi bir Rizeli’yim, iyi bir Rize 
milliyetçisiyim. Cumhur-
başkanımızın zarar görme-
sini asla istemem. Siyaset ile 
işim olmaz ama bazı doğru 
şeyleri konuşmamız lazım. 

mevcut hat ile iş birliğimize 
her zaman katkı yapmayı ve 
ilişkilerimizi en üst düzeyde 
tutmayı arzulamaktayız.”

Tarihi İpek Yolu’nun ye-
niden canlandırılmasını 
hedefleyen Zirve, Türkiye, 
Kazakistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve İran eko-
nomisine büyük bir katkı 
sağlayacak. Zirvede alınan 

lı çıkacaktır. Bütçe büyüklüğü 
ve teknik özelliklerinin yanı 
sıra ülkemizin Bulgaristan 
sınırından İstanbul’a kadar 
uzanan güzergahıyla, Hal-
kalı-Kapıkule Demiryolu 
Hattı Projesi coğrafi olarak 
Türkiye’nin AB’ye bağlanma-
sını da simgelemektedir.

Halkalı-Kapıkule De-
miryolu Hattının hizmete 
girmesiyle herkes için ticari 
hareketlilik ciddi boyutla-
ra ulaşacağından herkes ka-
zançlı çıkacaktır. Temelini 
atacağımız Halkalı-Kapıkule 
Demiryolu Hattı Projesi’nin 
Çerkezköy-Kapıkule Kesimi-
nin İnşası için ise 275 milyon 
Avro AB hibesi kullanılarak 
yeni bir rekora daha imza atıl-
mış olacaktır. Yaklaşık 4 yıl 
sürecek olan inşaat çalışmaları 
esnasında ihtiyaç duyulacak 
iş gücü diğer projelerimizde 
olduğu gibi yine bölgeden te-
min edilecektir. Hattın hizme-
te girmesiyle ticari hareketlilik 
ciddi boyutlara ulaşacağından 
herkes kazançlı çıkacaktır.”

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanımız Rifat Hi-
sarcıklıoğlu ile bu konuyu 
konuştum. Sağolsun, kendi-
leri Samsun - Sarp demiryo-
lu projesinin bir önce hayata 
geçirilmesi için gerekli adım-
ların atılmasını istediğini be-
lirtti” dedi.

kararların hayata geçmesi ile 
birlikte bölge ülkelerinin ih-
racat kalemlerinde ciddi bir 
gelir artışı olacak. İmzalanan 
Orta Asya Demiryolları Zir-
vesi İyi Niyet Protokolü’nün 
hayata geçirilmesi ile yapıla-
cak yasal düzenlemeler saye-
sinde, demiryolu taşımacılığı 
daha hızlı bir şekilde ilerle-
mesi hedefleniyor.

çok büyük işlere imza attık. 
Bu nedenle, Londra’dan 
Pekin’e uzanan Demir İpek 
Yolu’nun hayata geçmesine de 
en başından beri stratejik bir 
mesele olarak yaklaştık. Hiz-
mete açtığımız Marmaray ve 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
hattıyla da bu projeye olan 
destek ve inancımızı çok net 
bir şekilde ortaya koyduk.”

Halkalı-Kapıkule Demir-
yolu Hattı Projesi’nin, Avru-

Ama yapılacaksa bu demir-
yolu Samsun - Sarp arasında 
yapılsın” ifadelerini kullandı.

Nüfus oranına göre 
Samsun’dan Sarp’a kadar 
uzanacak olan bir demir yo-
lunun bölgeye ekonomik 
anlamda can kazandıraca-
ğını savunan Karamehme-
toğlu, “Samsun’dan Sarp’a 4 
Milyon 100 Bin nüfus var. 

diklerini anımsatan Uygun, 
şunları kaydetti; “Son yıl-
larda Çin, ulaştırma ağını 
geliştirmeye yönelik önemli 
projeleri hayata geçirmekte. 
Bu projeler ile Çin’den kal-
kan yük trenlerinin, mev-
cut Demir İpek Yolunun 
aktifleşmesi ile Kazakistan, 
Özbekistan, Türkmenistan 
ve İran üzerinden ülkemize 
kadar gelebilecek. Böylece 
ilerleyen dönemde Demir 
İpek Yolu sayesinde Çin ile 
Avrupa’yı birbirine bağlaya-
cağız. TCDD olarak ülkele-
rimiz adına büyük bir fırsat 
olan Asya ile Avrupa arasında 

Yeni İpekyolu’na Bir Halka Daha Ekleniyor

“Samsun-Sarp Demiryolu Devreye Alınmalı”

Orta Asya Demiryolları Zirvesi Yapıldı

Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı temeli 
atıldı, hat tamamlandığında Bir Kuşak Bir Yol 
Projesi’ne katkı sunacak.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Karadeniz sahilindeki 
tüm illeri kapsayacak 
olan Samsun-Sarp 
demir yolunun 
da bir an önce 
devreye alınmasını 
beklediklerini söyledi.
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memnuniyeti odaklı “Sizi 
Dinliyoruz” kutuları oluş-
turarak; şeffaf, yetkin, erişi-
lebilir, objektif, hızlı, cevap 
verilebilir ve sürekli iyileşti-
rilebilir bir süreç yönetimi 
sağlamıştır.

Müşteri odaklı olarak ger-
çekleştirmiş olduğu projelerle 
hareket eden Turkish Cargo; 

de yer alan Ahmedabad, ciddi 
bir ilaç pazarı konumunda yer 
almasıyla da ön plana çıkıyor. 

İlaç taşımalarında küresel 
kalite standardı olan; IATA 
CEIV Pharma sertifikasına sa-
hip ve bu yeterlilik kriterlerine 
göre operasyonlarını yürüten 
Turkish Cargo, Ahmedabad 

yer alıyor. Pegasus yetkilileri, 
son jüri değerlendirme turunu 
tamamlamak ve genel kategori 
kazananlarının açıklanacağı 
gala seremonisine katılmak 
üzere 3-4 Aralık 2019 tarih-

TURKISH Cargo, ‘’Müş-
teri Memnuniyeti Yönetim 
Sertifikasına (ISO 10002)’’ 
sahip oldu ve sertifika kapsa-
mında, Kargo Müşteri Geri 
Bildirim Yönetim Politikası-
nı oluşturdu.

Turkish Cargo bünyesin-
de oluşturulan Geri Bildirim 
Yönetim Politikası kapsa-

TURKISH Cargo, uçuş ağı-
na eklediği Malezya’nın kültür 
ve finans başkenti olan Kuala 
Lumpur, önemli ithalat ve ih-
racat potansiyeli ile ön plana 
çıkıyor. Kuala Lumpur’dan 
Avrupa’da Frankfurt ve 
Amsterdam’a; Amerika’da ise 
Şikago, Atlanta ve Houston 
destinasyonları başta olmak 
üzere; dünyanın birçok ülke-
sine; elektronik ve medikal 
ürünler ile yedek parçalarının 
taşınması hedefleniyor. 

Turkish Cargo’nun Boeing 
777F kargo uçağıyla icra ede-
ceği Kuala Lumpur seferleri-
nin, ISL-KUL-SGN (Ho Chi 
Minh/Vietnam) hattında icra 
edilmesi ve bu bölgede güçlü 

TÜRKİYE’NİN dijital hava 
yolu Pegasus, dünyanın en bü-
yük iş yarışmalarından biri o-
lan ve bu sene 12.si gerçekleşti-
rilen 2019 Avrupa İş Ödülleri 
(European Business Awards) 
kapsamında “150+ milyon 
Avro Cirolu Dijital Teknoloji 
Ödülü” kategorisinde “Ulusal 
Kazanan” olarak seçildi. 33 
ülkeden 120 binin üzerinde 
şirketin aralarında iş liderleri, 
politikacılar ve akademisyen-

mında; raporlama metotla-
rında, ilgili süreçlerde ve geri 
bildirim yönetim sistemi olan 
3CS üzerinde çeşitli iyileştir-
meler yapılmış ayrıca ilgili 
hususlarda tüm personellere 
eğitimler atanmıştır. 

İstanbul ve Atatürk hava-
limanlarında bulunan kar-
go terminallerinde,müşteri 

bir ithalat - ihracat hattının 
oluşturulması planlanıyor. 

Hindistan’ın batısında yer 
alan, Gucarat eyaletindeki en 
büyük şehir olan Ahmedabad 
ise ithalat potansiyeli yüksek 
olan Doha ve Bahreyn nokta-
ları ile birleştirilmiştir. Ayrıca 
hızlı büyüyen şehirler listesin-

lerin de olduğu bağımsız bir 
jüri tarafından değerlendiril-
diği yarışmada “Ulusal Kaza-
nan” seçilen Pegasus, yarışma-
nın son aşamasında Türkiye’yi 
temsil eden şirketler arasında 

pasitesine, yüksek yakıt tasar-
rufuna ve teknik güvenilirliğe 
sahip olan yeni nesil kargo 
uçağı sınıfında yer alıyor.

Kıtalararası uçuşlarda 
operasyonel açıdan maliyet, 
verimlilik ve güvenilirlik-
te ciddi faydalar sağlayan 
Boeing-777F kargo uçağının 
ilkini 2017 yılında teslim alan 
Turkish Cargo, 2020 yılında 
toplamda 8 adet Boeing-777 
Freighter’a sahip olacak.

Filosunu sürekli geliştiren 

açısıyla yaptığımız çalışmalar 
neticesinde, tüm dünyada en 
prestijli iş ödülleri arasında 
yer alan bir yarışmada özel-
likle dijital teknoloji alanında 
‘Ulusal Kazanan’ seçilmek 

küresel hava kargo markası, 
başarılı büyümesini de sürdü-
rüyor. Uluslararası hava kar-
go veri hizmet sağlayıcısı olan 
WACD’nin (World Air Car-
go Data), 2019 yılı Ağustos 
verilerine göre; yüzde -7,1’lik 
tonaj kaybıyla daralan sektör-
de, yüzde 7,5’lik tonaj artışı 
ile hava kargo pazarında 7’nci 
sıradaki yerini korudu.

Dünyanın 126 ülkesinde, 
88’i direkt kargo 300’den faz-
la destinasyonda, yaptığı hava 
kargo operasyonlarıyla, sürdü-
rülebilir büyümesini başarılı 
şekilde devam ettiren Turkish 
Cargo, 2023 yılında dünyanın 
ilk beş hava kargo markasın-
dan biri olmayı hedefliyor.

bizim için çok anlamlı. 3-4 
Aralık tarihlerinde Varşova’da 
yarışmanın son jüri değerlen-
dirme turu gerçekleştirilecek. 
Biz de ülkemizi gururla temsil 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

geri bildirimlerde, gizlilik 
esasına bağlı kalarak hareket 
ediyor ve tüm talepleri hızlı 
şekilde çözüme ulaştırıyor. 

Global hava kargo markası-
Turkish Cargo, müşteri mem-
nuniyeti odaklı çalışmalarıyla 
birlikte 2023 yılında, dünya-
nın ilk beş hava kargo markası 
arasında yer almayı hedefliyor.

için önemli bir taşıyıcı olma-
yı hedefliyor. Seferler, Airbus 
330F kargo uçağıyla; DOH-
AMD-ISL ve BAH-AMD-
ISL hatlarında icra edilecek.

Turkish Cargo filosu
Boeing 777 F ile büyüyor
Turkish Cargo, kesintisiz 

9 bin 200 km menzilde uça-
bilme özelliğine sahip olan 
altıncı Boeing-777 Freighter 
tipi kargo uçağını filosuna 
dahil etti. Boeing-777 Freigh-
ter; 102 ton olan taşıma ka-

lerinde Polonya’nın Varşova 
şehrinde olacak.

Alınan ödülle ilgili açık-
lama yapan Pegasus Hava 
Yolları Bilgi Teknolojileri Di-
rektörü Barış Fındık, “Pega-
sus Hava Yolları olarak 2018 
yılında girdiğimiz dijital dö-
nüşüm çerçevesinde internet 
sitemizden operasyonel sü-
reçlerimize kadar birçok alan-
da dijital çözümler ürettik. Bu 
yepyeni ve teknolojik bakış 

Turkish Cargo’ya Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sertifikası

Turkish Cargo Uçuş Ağını Genişletmeye Devam Ediyor

Havaş Tehlikeli Madde Kontrol Sistemini Yeniledi

Pegasus “Ulusal Kazanan” Seçildi

Turkish Cargo, Malezya’nın başkenti Kuala 
Lumpur (KUL) ve Hindistan’ın batısında yer 
alan Ahmedabad’ı (AMD) direkt kargo uçuşu 
gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına ekledi. 

Pegasus Hava Yolları, dünyanın en büyük iş 
yarışmalarından ve Avrupa iş dünyasının en 
prestijli ödüllerinden biri olan 2019 Avrupa 
İş Ödülleri (European Business Awards) 
kapsamında “Ulusal Kazanan” olarak seçildi. 

Havaş, Uluslararası 
Hava Taşımacılığı 
Birliği’nin (IATA) 
tehlikeli madde 
kargo kabullerinde 
verimliliği ve 
emniyeti artırmaya 
yönelik geliştirdiği 
Tehlikeli Madde 
Otomatik Kontrol (DG 
AutoCheck) sistemini 
faaliyetlerine taşıyan 
Türkiye’deki ilk yer 
hizmetleri şirketi oldu. 

TÜRKİYE, Letonya ve 
Suudi Arabistan’da toplam 
31 havalimanında 200’den 
fazla havayolu şirketine yer 
hizmetleri sağlayan Havaş, 
Uluslararası Hava Taşı-
macılığı Birliği’nin (IA-
TA) hava kargo sektörün-
de tehlikeli madde olarak 
tanımlanan gönderilerin 
uluslararası standartlara 
uygun olarak kabulü için 
geliştirdiği dijital çözümü 
Tehlikeli Madde Otomatik 
Kontrol (DG AutoCheck) 
sistemini antrepo hizmet-
lerine taşıdı. Türkiye’de yer 
hizmetleri sektöründe ilk 
kez Havaş’ın İstanbul Ha-

valimanı’ndaki antrepo-
sunda kullanmaya başladığı 
uygulama, IATA Tehlikeli 
Madde Yönetmeliği’nde yer 
alan tüm ilgili kural ve dü-
zenlemelere uygunluk kont-
rollerinin daha etkin yöne-
tilmesine imkan tanırken, 
ambalajların işaret ve etiket-
lerinin doğrulanması işlem-
lerini de kolaylaştırıyor. 

Havaş Genel Müdü-
rü Kürşad Koçak, ‘’IATA 
ile işbirliğimizden, ve DG 
AutoCheck’in Türkiye’de 
yer hizmetleri alanındaki ilk 
kullanıcısı olmaktan mem-
nuniyet duyuyoruz. Hava 
kargo sektörü hızlı büyüme-

sini sürdürüyor. Sektör hac-
minin ise önümüzdeki 20 
yıl içinde iki katına çıkacağı 
öngörülüyor. Bu paralelde 
ek yatırımlarla 40 bin met-
rekare alanda iki katına ka-
dar büyüttüğümüz İstanbul 
Havalimanı’ndaki antrepo 
tesislerimiz ile birlikte, diji-
tal dönüşüm odağında çağı 
yakalayan yeni teknolojilerle 
hizmetlerimizi de geliştiriyo-
ruz. Tehlikeli madde kargo 
kabullerinde devreye aldığı-
mız IATA’nın DG AutoC-
heck sisteminin, emniyet ve 
operasyonel verimliliği artı-
rarak ülkemizde hava kargo 
sektörüne yeni bir boyut ka-

zandıracağına inanıyorum. 
İş ortaklarımıza sunduğu-
muz hizmetin verimliliğini 
daha da artırmak üzere ino-
vasyona yönelik yatırımları-
mıza devam edeceğiz’’dedi.

IATA Havalimanı, Yolcu 
Kargo ve Güvenlikten Sorum-

lu Başkan Yardımcısı Nick 
Careen,“Emniyet sektörümüz 
için her zaman ilk sırada yer a-
lıyor. Havaş, DG AutoCheck’i 
tehlikeli madde kargo kabul 
süreçlerinde uygulayarak, ve-
rimlilik, uygunluk ve emniyet 
konularına olan bağlılığını da 

göstermiş oldu. Kargo tedarik 
zincirindeki diğer firmaları 
da Havaş’ın liderliğini takip 
etmeleri için teşvik ediyo-
ruz” dedi.
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DÜNYANIN dört bir köşesinde 
yolcuları için uçulmadık nokta bı-
rakmama hedefi ile sayıca en fazla 
ülke ve uluslararası destinasyona 
erişim sağlayan Türk Hava Yolları, 
uçuş ağı gelişiminde gösterdiği bu 
aktif performansı, dünyada farklı a-
lanlarda öne çıkan önemli markalar, 
kurum-kuruluşlar ve sivil toplum 
örgütleri ile çeşitli iş birlikleri sağla-
ma noktasında da sergileyerek farklı 
toplum ve topluluklara ulaşıyor.

Bu yönlü faaliyetlerinden yine 
mühim bir örneği; “Barış için Spor 
Ödülleri” projesini hayata geçirecek 
olan bayrak taşıyıcı havayolu, bu 
proje kapsamında öncü bir kültürle-
rarası anlayış platformu olan Birleş-
miş Milletler Medeniyetler İttifakı 
(UNAOC - United Nations Allian-
ce of Civilizations) ile önemli bir iş 
birliğine imza attı. New York’ta, Bir-
leşmiş Milletler Genel Merkezi‘nde 
düzenlenen imza töreni, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri António 
Guterres’in teşrifleriyle birlikte Türk 
Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı, Bir-
leşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 
(UNAOC) Yüksek Temsilcisi Migu-
el Moratinos ve tarafların üst düzey 
yetkililerinin katılımı ile gerçekleşti.

İmza töreninde bu stratejik or-
taklığa ilişkin değerlendirmede bu-
lunan Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, 
M. İlker Aycı; “Yolcularımızı 126 
ülkede 316 noktaya ulaştırırken 
dünyanın dört bir yanını birbirine 
bağlıyoruz. Bu bağlantıyı, sadece 
ulaşımın sağlandığı geçitler olarak 
görmemek gerekiyor. Biz Doğu ile 
Batı’yı, iki kadim kültürü bir araya 
getiren, birbirlerine müşterek bir 
paydada yüzyıllardır entegre eden 
önemli bir coğrafyanın, Türkiye’nin 
bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ve ay-
rıca uluslararası düzlemde en büyük 
marka elçisi olarak, bu bağlantılar 
ve yine dünyanın önde gelen kurum-
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve 
büyük kitlelere mal olmuş önemli 
markalarıyla hayata geçirdiğimiz 
sayısız iş birliği ile dünya üzerin-
deki farklı kitlelere erişiyor, farklı 
toplum, kültür ve medeniyetler üze-
rinde köprüler inşa ediyoruz. Bunu, 
sahip olduğumuz eşsiz coğrafyanın 
bizlere biçtiği önemli bir misyon 
olarak görüyoruz. Ve bu misyonu 
gereğince yerine getirebilmek adına 
bu yönlü mevcut kabiliyetimizi, ye-
nilikçi ve kapsayıcı proje opsiyon-
larının üzerinde daha fazla durmak 
suretiyle her geçen gün geliştirmek 
ve güçlendirmek için çalışmalarımı-
zı bilfiil sürdürüyoruz.

Gerek ulusal, gerek uluslararası 
düzlemde bugüne dek gerçekleştir-
diği sayısız sponsorluk iş birliğiyle 
sporun daimi dostu ve destekçisi 

olarak kabul gören Türk Hava Yolla-
rı olarak Birleşmiş Milletler’in 2030 
Gündemi kapsamında 17 Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefine ulaşma-
da sporun dünya üzerindeki farklı 
kitleleri bir araya getirme ve ortak 
bir paydada buluşturma kabiliyeti 
üzerinden yola çıktığımız bu önem-
li proje ile dünya barışının tesisine 
katkı sağlama gayretinde olacağız.

Bu stratejik girişimin ortak ta-
rafları olarak şundan hayli emi-
niz ki; “Barış için Spor Ödülleri” 
projesi, hedeflediği küresel ilginin 
çok daha fazlasını temin edip, ya-
şadığımız evrenin sorunlarına karşı 
dünya kamuoyundaki toplumsal 
bilinci artıracak, farkındalık düze-
yi yüksek bir platform oluşturacak-
tır.” dedi.

Türk Hava Yolları’ndan
‘Barış İçin Spor Ödülleri’ Projesi
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lu etkisi bulunuyor. Ayrıca 
Ro-Ro taşımacılığında kara-
yolu taşımacılığına göre daha 
az sermaye yatırımı ile aynı 
veya güzergaha göre daha faz-
la sefer sayısının yakalanması 
farklılık yaratan önemli bir 
avantaj”diye konuştu.

İntermodal taşımacılık 
Ege Bölgesi’nde artarak 

devam edecek
İntermodal taşımacılığın 

bugüne kadar her geçen yıl 
artış gösterdiğinin altını çi-
zen Cesur, hatlarda taşınan 
intermodal ünite sayısının 
2019 yılında 2018 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 

1994 yılında ilk Ro-Ro gemi-
si ile armatörlüğe adım ata-
rak Türkiye-Rusya hattında 
köprü vazifesi gören Samsun-
Novorossiysk limanları ara-
sında Ro-Ro taşımacılığına 
başlayan Ulusoy Denizyol-
ları, Türkiye’nin en önemli 
intermodal operatörlerinden 
biri olarak faaliyetlerine de-
vam ediyor. 

Ulusoy Denizcilik Grubu, 
düzenli seferler gerçekleştir-
diği Çeşme-Trieste hattın-
da uluslararası taşımacılık 
sektörüne hizmet vererek 
Türkiye’nin ticaret hacmi 
açısından en üst düzeyde 
bulunan Avrupa kıtası ile 
çalışan şirketlere alternatif 
çözümler sunuyor. Firma, 
Çeşme Limanı’nın bulundu-
ğu konuma bağlı olarak ağır-
lıklı olarak ana hinterlandı 
olan Ege Bölgesi ve Batı Ak-
deniz Bölgesi’nden Avrupa’ 
ya taşımacılık yapan ulusla-
rarası karayolu ve intermo-
dal taşımacılık firmalarına 
hizmet veriyor.   

Yıllar itibari ile hatlarına 
olan ilginin her geçen gün ar-
tarak devam ettiğini ifade e-
den Ulusoy Denizcilik Genel 
Müdürü Mesut Cesur,  “Fir-
mamız artan talep doğrultu-
sunda bugüne kadar gerekli 
liman ve gemi yatırımlarını 

fazlasıyla yapmış ve yapmaya 
devam ediyor. Hattımızda-
ki artışın en önemli neden-
lerinden biri hattımızda yıl 
boyunca düzenli bir servis 
sunulmasıdır. Uluslararası 
karayolu taşımacılığı ve inter-
modal taşımacılıkta sağlanan 
düzenli ve sürdürülebilir ser-
vis ihracatçılarımızın ulaştığı 
pazarlara zamanında teslimat 
yapmasında ve böylece yeni iş 
imkanları yakalamasında ö-
nem arz ediyor. Çeşme Lima-
nı ve hattımızdaki gemilerin 
pazar ihtiyacını karşılayacak 
ölçekte kaliteli hizmet sun-
masının artış üzerinde olum-

cut ‘rolltrailer‘ filosunu yeni 
satın almalar ile ikiye katladı.

Uluslararası Denizcilik 
Örgütü (IMO) kararları çer-
çevesinde gemilerde kullanı-
lan  yakıtlarda sülfür oranı 
1 Ocak 2020 tarihinden iti-
baren yüzde 0,5’in üzerinde 
olamayacağını belirten Cesur, 
Bu nedenle gemi baca gazı ya-
lıtım sistemlerinin gemilere 
kurulması için 2019 yılında 
9.0 milyon Euro tutarında bir 
yatırım yaptıklarını kaydetti.

Cesur, pazarda bugün-
kü ihtiyaçları ve gelecekte 
doğacak ihtiyaçları dikkate 
alarak gemi filosuna, liman 
sahasına, liman sahasında 
kullanılan ekipmanlar ve 
araçlar da dahil olmak üzere 
birçok konuda hizmet kali-
tesini daha fazla arttırmak 
için yatırımlarına devam ede-
ceklerini sözlerine ekleyerek 
şunları söyledi: “Etkinliği ve 

MEDITERRANEAN Ship-
ping Company (MSC), Tür-
kiye ile Kuzey Avrupa’yı bağla-
yan servislerinden AEGEAN 
Servisi’ne, Türkiye’nin en bü-
yük konteyner limanı olarak 
projelendirilen ve bugün itiba-
riyle en büyük kapasiteli kon-
teyner limanı olan Tekirdağ 
Asyaport uğrağını ekleyerek, 
Trakya Bölgesi’nden Kuzey 
Avrupa ve İngiltere limanları-
na servis ağını genişletiyor.

Tekirdağ Asyaport Limanı 
ile Hollanda Rotterdam Lima-
nı arasında direkt bağlantı sağ-
layan bu servisi ve halihazırda 
sunduğu Kuzey Avrupa direkt 
servisi ile birlikte MSC, haftada 
iki sefer yüklerin aktarma yap-
madan direkt Kuzey Avrupa’ya 

verimliği ile müşterilerine, 
hissedarlarına, çalışanlarına, 
topluma ve çevreye sağladığı 
değeri sürdürülebilir kılma-
yı kendisine misyon edinen 
Ulusoy,  faaliyet gösterdiği 
Ro-Ro taşımacılığında ge-
lecekte de uluslararası taşı-
macılık sektörü tarafından 
tercih edilen en iyi marka 
olmayı arzu ediyor. Türkiye 
Ro-Ro pazarında uzun yıl-
lardır faaliyet gösteren şirke-
timiz, yıllar itibarı ile pazara 
giren ve çıkan birçok oyuncu 
olmasına rağmen  müşterile-
rine kesintisiz, düzenli servis 
sunabilmek için zamanında 
gerekli aksiyonları alarak 
emin adımlarla büyüyor. Bu 
anlayışla ilerleyen yıllarda 
müşterilerimizin ihtiyaçla-
rını zamanında karşılayabil-
mek için rekabetçi, yenilikçi 
bir anlayış ile çalışmalarına 
devam ediyor” dedi.

ulaşmasını sağlayacak. 
Aegean Service sayesin-

de İngiltere’den ithalatlarda 
MSC’nin direkt Felixstowe 
Servisi’ne ek olarak, London 
Gateway Limanı’ndan da 14 
gün transit süre ile servis sağ-
lanacak ve Asyaport’tan Lon-
don Gateway’e transit süresi 
direkt 13 gün olacak.

Bu yeni servis ile Selanik’ten 
Asyaport’a transit süresi ise 1 
gün olacak. Yeni serviste; (A) 
London Gateway - Rotterdam 
- Antwerp - Piraeus - (R) Thes-
saloniki - Tekirdağ - İzmir - Pi-
raeus - Sines (A) - London Ga-
tewayrotasyonu takip edilecek.

Servisin ilk gemisi MSC 
Sarah, Tekirdağ ilk uğrağını 
14 Kasım’da gerçekleştirecek.

80 artış gösterdiğini söyledi.  
Cesur, uluslararası taşımacı-
lık sektörünün önemli sorun-
larından olan sürücü oturum 
sürelerindeki ve geçiş belge-
lerindeki ve karayolu taşıt sü-
rücüleri için uygulanan sürüş 
kısıtlamalarının da etkisiyle 
intermodal taşımacılığın Ege 
Bölgesinden artarak devam 
edeceğini dile getirdi. Artış 
trendinin etkisiyle yatırımla-
rına hız veren ve 2018 yılında 
Çeşme Limanı’na yeni bir ya-
tırım yaparak liman sahasını  
85 bin metrekareye çıkaran 
Ulusoy,  2019 yılında inter-
modal taşımacılık için mev-

Ulusoy Denizcilik Intermodal 
Yatırımlarını Artırıyor

DP World Çevre Projesiyle
Gümüş Stevie Aldı 

MSC’den Asyaport 
Limanı’na Yeni Servis

Ulusoy Denizcilik Genel Müdürü Mesut Cesur

2000 yılından beri hizmet verdiği Çeşme-Trieste hattında, ikisi 283 yarı 
römork kapasiteli olmak üzere toplam 4 adet Ro-Ro gemisi ile haftada 
karşılıklı 3 sefer yaparak Avrupa’ya taşımacılık yapan Ulusoy Denizcilik, 
uluslararası nakliye sektörüne hizmet vermeye devam ediyor. 

DP World Yarımca’nın 
Çöpüne Sahip Çık 
Vakfı ile birlikte 
hayata geçirdiği 
sosyal sorumluluk 
projesi olan “Çöpüme 
Sahip Çıkıyorum” 
eğitim programı, 
Avrupa’da Yılın 
Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Programı 
dalında Stevie Gümüş 
Ödülü aldı.

DP World Yarımca’nın 
İzmit’in Körfez ilçesinde 
Çöpüne Sahip Çık Vakfı 
ile birlikte, Kocaeli Üni-
versitesi, Kocaeli Valiliği 
ve Kocaeli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün desteği ile 
ilkokulların 3’üncü sınıf öğ-
rencilerine uygulanan prog-
ramda çocuklara denizlerde-
ki plastik kirliliği, çöplerin 
ayrıştırılması ve geri dönüşü-
münün önemi anlatıldı. 

Her yıl onlarca dalda 
şirketlere dağıtılan Stevie 
Ödülleri, American Busi-
ness Association tarafından 
veriliyor. Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da yapı-
lan törende, DP World 
Yarımca’nın  ödülünü 
CEO’su Kris Adams aldı. 
Adams, törende yaptığı kı-
sa konuşmada “DP World 
Yarımca olarak müşteri ve 
tedarikçilerimize en iyi hiz-
meti sunmaya çalışırken, 
çevreye özen gösteriyor ve 
çevresel etkimizi azaltma 
konusunda herkese öncü-
lük etme kararlılığıyla hare-
ket ediyoruz. Sürdürülebi-
lirlik, bizim için kurumsal 
bir gereklilik. Kirlilik ve 
atıkların okyanuslarımız ve 
sağlıklı bir deniz ortamına 
ihtiyaç duyan ekosistemler 
üzerindeki mevcut olumsuz 
etkilerini düşündüğümüz-
de, bu son derece kritik bir 
görev teşkil ediyor.” dedi.

DP World çalışanları-
nın pek çoğunun gönüllü 
olarak yerine DP World 
Yarımca Limanı gönüllü-
lerinin yer aldığı projede 
öncelikle öğretmenlere 
DP World Yarımca tesisle-
rinde eğitici eğitimi verildi 
ve Kocaeli Üniversitesi E-
ğitim Fakültesi uzmanları 
tarafından konunun nasıl 
işleneceği anlatıldı. Daha 
sonra gönüllü DP World 
çalışanları tarafından böl-
gedeki okulları ziyaret 
edilerek çocuklara çevreyi 
korumak için çöplerin ay-
rıştırılması ve geri dönü-
şümünün önemi anlatıldı. 
DP World gönüllüleri, 
çocukları bu fikre alıştır-
mak için Çöpüne Sahip 
Çık Vakfı’nın uzmanlar-
ca hazırlamış kart oyunu 
“Çöpü Sıfırla”yı çocuklar-
la oynadı.

2015’te kurulan DP 
World Yarımca limanı, 

çevre konusundaki duyar-
lılığı ile öne çıkıyor. Liman 
çalışanları, geçtiğimiz yıl 
da Yarımca semt pazarın-
da alışveriş yapanlardan 
naylon torbalarını alıp, 
karşılığında özel olarak 
hazırlanmış, çok kullanım-
lık bez torbalar dağıtmıştı.  
İstanbul Maratonu’nda da 
yine DP World Yarımca 
Gönüllüleri Çöpüne Sahip 
Çık Vakfı yararına koşmuş, 
maratonun sonunda da bir 
vurmalı çalgılar flashmob 
etkinliğiyle çevre kirliliğine 
dikkat çekmiş.

DP World CEO’su Kris Adams

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Alsancak Limanı’ndan Ro-Ro 
Seferleri Tekrar Başlayacak

En Büyük 
Otomotiv 
Limanı İçin 
Anlaşma 
İmzalandı

KONUYLA ilgili Ulaşım Koor-
dinasyon Merkezi (UKOME) ka-
rarının revize edildiğini ifade eden 
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mah-
mut Özgener, Ulaştırma Bakanlığı 
nezdinde girişimlere başlayacakları-
nı söyledi.

İZTO’nun Ağustos Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı’nda konuşan Öz-
gener, geçen yıl UKOME’nin şehir 
merkezindeki trafik yoğunluğunu 
gerekçe göstererek Ro-Ro seferleri-
nin iptaline zemin hazırlayan karar 
aldığını hatırlattı.

Hâlbuki Ro-Ro seferleri için 
TIR’ların şehir trafiğini hafta sonu 
gece saatlerinde kullandığını ve sa-
yılarının da konteyner TIR’larının 
çok çok altında olduğunu ifade 
eden Özgener, “Oda olarak, Ro-
Ro seferlerinin İzmir Alsancak 

OYAK Denizcilik ve Liman İşletme-
leri A.Ş., Türkiye’nin en büyük oto-
motiv limanının inşası için adımla-
rını hızlandırdı. Toplam 110 milyon 
dolarlık yatırım için gerekli olan tu-
tarın 44 milyon doları Japonya Ulus-
lararası İşbirliği Bankası ( JBIC) ta-
rafından karşılanırken, kalan kısmın 
da bir bölümü MUFG Bank (Mitsu-
bishi UFJ Financial Group) tarafın-
dan sağlanacak. Bu kredi anlaşması-
nın, Türkiye ile Japonya arasındaki 
ekonomik işbirliklerinin artmasına 
da ön ayak olması bekleniyor.

OYAK Genel Müdürü Süleyman 
Savaş Erdem: “Bu sözleşme, uluslara-
rası finans piyasalarının ülkemize ve 
OYAK’a olan güveninin göstergesidir”

OYAK ve grup şirketlerinin et-
kinliğini, verimliliğini ve karlılığı-
nı artıracak uygulamaları devreye 
aldıklarını söyleyen OYAK Genel 
Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 
şunları söyledi:“Ülkemizin, dünya-
nın en büyük 10 ekonomisi arasında 
yer alma hedefini kendi hedefimiz 
olarak görüyor, adımlarımızı bu viz-
yonla atıyoruz. Uluslararası finans 
piyasalarının en önemli aktörle-
rinden olan JBIC ve MUFG Bank 
ile olan bu anlaşma da bu anlamda 
bizler adına gurur verici. Küresel 
dalgalanmaların olduğu dönemler-
de hızlı, atik ve esnek davranmak, 
en az yatırım süreçlerini doğru kur-
gulamak kadar önemli. Bu nedenle, 
imzaladığımız sözleşme ülkemize ve 
OYAK’a olan güvenin göstergesidir. 
OYAK’ı çok daha iyi noktalara, sür-
dürülebilir başarı hedefiyle taşımaya 
devam edeceğiz” dedi.

Limanı’ndan yeniden başlatılmasına 
ilişkin İzmir Valiliği ve İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’ne girişimlerde 
bulunduk. Çabalarımız sonucunda, 
8 Ağustos 2019 tarihli UKOME 
toplantısında karar revize edildi. 
Alınan yeni kararla Ro-Ro seferle-
ri yapacak TIR’lar şehir trafiğinin 
yoğun olmayan saatlerinde girişine 
olanak tanındı. Şimdi revize edilen 

bu UKOME kararı ile birlikte Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde 
girişimlerimizi başlatacağız. Önü-
müzdeki hafta sayın bakanımızı 
ziyaret edeceğiz. Amacımız, İzmir-
İtalya Ro-Ro taşımacılığı hizmeti-
nin, Çeşme ve İzmir Alsancak Lima-
nı çıkışlı olmak üzere, her iki liman 
üzerinden verilmesinin sağlanması” 
diye konuştu.
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tanbul Fiat Otomotiv buna e-
rişmede kilit rol oynamaktadır. 
Sayın Nihat Arı ile sayın Cem 
Arı’ya hayallerinin peşinden 
koşup, böylesine zor ekonomik 
koşullara rağmen inançlarını 
ve enerjilerini kaybetmenden 
bu yatırımı tamamladıkları ve 
Iveco’ya olan inançlarını gös-

AÇILIŞ töreni 15 Ekim günü 
müşteriler, Büyükçemece Be-
lediye Başkanı Dr Hasan Ak-
gün, CHP Artvin milletvekili 
Uğur Bayraktutan ve Iveco ai-
lesinin katılımıyla gerçekleşti.

Iveco’nun en eski yetkili 
bayii ve servisi İstanbul Fiat 
Otomotiv’in yeni tesisleri, Ive-
co satış hizmetleri ve satış son-
rası desteği için geniş, modern 
bir showroom ve son teknoloji 
servis alanını barındırıyor.

İstanbul Fiat, lojistik ve 
taşımacılık sektörü ve diğer 
müşterilerine sunduğu hiz-
meti geliştirmek adına çevre-
ci bir yatırım yaparak Büyük-
çekmece, İstanbul’da yenilikçi 
ve modern bir tesis inşa etti. 
Yeni tesis, 50 bin m2 açık, 

9 bin m2kapalı alana sahip 
olup, toplamda 59 bin m2’ye 
oturmaktadır. Bin m2 mo-
dern kapalı showroomda aynı 
anda 10 kamyon, dışarıdaki 
teşhir alanında ise aynı anda 
55 kamyon sergileme imkânı 
vardır. 2 bin m2 servis alanı 
ile aynı anda 24 araca hizmet 
verebilecek kapasitededir. Te-
sisin 110 çalışanı, müşterilere 
en iyi satış ve servis desteğini 
tam donanımlı yeni üslerin-
den gerçekleştirecek.

Düzenlenen açılış töre-
ninde İstanbul Fiat Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem Arı; 
“Bugün babam Nihat Arı ile 

beraber büyük bir hayalimizi 
gerçekleştirmiş olmanın se-
vinci ile sizlerin karşısındayız. 
Biz daima Iveco’nun güçlü 
geleceğine inandık ve bugün 
yeni tesisimizi “En İyisi İçin” 
sloganı ile tanıtmaktan mut-
luluk duyuyoruz” dedi.

110 personelin çalıştığı yeni 
tesisi çevreci bir yaklaşım ile in-
şa ettiklerini belirten Cem Arı, 
tüm çalışma alanlarını modern 
sistemler ile donattıklarını ve 
aynı zamanda güneş enerji-
sinden de faydalandıklarını 
belirtti. Iveco’nun 3,5 tonluk 

kamyonet grubundan başlayıp 
ağır vasıtaya kadar geniş bir 
ürün gamına sahip olduğunu 
ifade eden Cem Arı, tesisin lo-
jistik bölgesi olması dolayısıyla 
ağır vasıta müşteri grubunun 
yaygınlaştığı lokasyonda,tüm 
ticari araç segmentlerinin satış 
ve servisi için en uygun nokta-
da olduğunu da belirtti.

Törende konuşma yapan, 
Iveco Hızlı Büyüyen Pazarlar 
Asya, Orta Doğu & Afrika 
direktörü Koray Kurşunoğlu 
da, “Iveco’da bizim amacımız 
müşteriye yakın olup kaliteli 
desteği hem ürün hem de hiz-
met bazında sağlamaktır ve İs-

Bugün Türkiye’de 3,5 ton ve 
üstü kamyon segmentinde 
yüzde 8 pazar payı ile 3’üncü 

markayız. Bu başarımızda İs-
tanbul Fiat’ın katkısı büyük-
tür” şeklinde konuştu.

terdikleri bu tesis için teşekkür 
ediyorum” dedi.

Törende konuşma yapan 
Iveco Araç genel müdürü 
Hakkı Işınak ise şunları söyle-
di; “Biz, Iveco Türkiye olarak 
hızlı büyüyen bir markayız 
son 9 yılda pazar payımız iki 
mislinden fazla büyümüştür. 

Iveco İstanbul’da En Büyük Tesisini Açtı

Anadolu Isuzu En Büyük Midibüs
İhracatını Gerçekleştirdi 
ANADOLU Isuzu Ar-Ge 
merkezinde Türk mühen-
disler tarafından geliştiri-
len ve Anadolu Isuzu’nun 
fabrikasında üretilen Isuzu 
Novociti Life, ihracat pazar-
larındaki varlığını gün geç-
tikçe artırıyor. Novociti Life; 
Polonya, İtalya, Yunanistan 
ve Fransa’dan sonra, Tiflis 
Avrupa Meydanında gerçek-
leştirilen teslimat töreniyle 
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 
de hizmet vermeye başladı. 
16.9 milyon Euro değerinde 
aracın teslim edildiği törene; 
Anadolu Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Ö-
zilhan, Anadolu Grubu İcra 

Başkanı Hurşit Zorlu, Ana-
dolu Grubu Otomotiv Grup 
Başkanı Bora Koçak, Anado-
lu Isuzu Genel Müdürü Tuğ-
rul Arıkan, Anadolu Isuzu 
Pazarlama ve Kurumsal İle-
tişim Müdürü Selda Çelik ve 
Anadolu Isuzu İhracat Direk-
törü Hakan Kefoğlu katıldı. 

Teslimat töreninde ko-
nuşan Anadolu Isuzu Genel 
Müdürü Tuğrul Arıkan, A-
nadolu Isuzu’nun ticari araç 
sektöründe hem teknolojiye 
uyum sağlayan hem de tek-
nolojiyi yönlendiren konu-
muyla global bir marka olma 
yolunda hızla ilerlediğini 
söyledi. Arıkan, “Avrupa’nın 

birçok şehrinde hizmet ver-
meye başlayan, Türk mühen-
disleri tarafından geliştirilen 
dünyaca ünlü modelimiz No-
vociti Life ile Tiflis’in ulaşım 
hayatında 8 metrelik araçları-
mızla hizmet sunacak olmak 
bizlere gurur veriyor” dedi. 

Anadolu Grubu Otomotiv 

Grup Başkanı Bora Koçak 
ise: “Yaklaşık 25 yıl aradan 
sonra bugün çok önemli 
bir ihracat için buradayız. 
Türkiye’nin kendi segmentin-
de en büyük midibüs teslima-
tını gerçekleştiriyoruz. Tiflis’e 
ihraç ettiğimiz aracımız No-
vociti Life bizim için oldukça 

önemli, toplam otobüs hac-
mimizin 3’de 1’ni oluşturan 
bir ürün. Dolayısıyla Anadolu 
Isuzu’nun büyüyen ihracat 
hedefleri açısından da önemli 
bir kaldıraç olacağını kanıtla-
dı. Yaklaşık 4 sene önce yıllık 
30 milyon Euro seviyelerinde 
olan ihracatımızı bugüne gel-
diğimizde 4 kat büyüyerek 
ilerlediğimizi görüyoruz. Her 
yıl çift haneli büyüme ile bu-
ralara geldik ve potansiyeli-
mize güveniyoruz. Tüm ürün-
lerimizin arkasında olmaya 
ve kesintisiz hizmet vermeye 
devam edeceğiz” dedi.

Tiflis Belediyesine ait Tbi-
lisi Transport Company’nin 
açtığı ihaleyi kazanan Ana-
dolu Isuzu, toplam değeri 
16.9 milyon Avro tutarın-
daki toplu ulaşım ihalesiyle 
Türk otomotiv tarihinde bir 
ilki başararak ihracat pazar-
larındaki en yüksek adetli 
midibüs ihracatına imza attı. 
İlk olarak 2019 yılının Ağus-
tos ayında başlayan teslimat-
lar, yıl sonuna kadar Anadolu 
Isuzu Gürcistan distribütörü 
GT Group LLC’ye gönderi-
lecek iki yüz adedi aşkın araç-
la tamamlanmış olacak.

Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa’dan 
sonra Gürcistan’ın Tiflis Belediyesi’ne yüksek 
adetli araç satışı gerçekleştiren Anadolu 
Isuzu, 16.9 milyon Avro tutarındaki midibüs 
teslimatını Tiflis’de gerçekleştirdi. 

Iveco, açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Yetkili Satıcısı ve Servisi 
İstanbul Fiat’ın yeni tesisi ile İstanbul ve Trakya bölgesindeki varlığını 
güçlendirdi. 

Iveco Magirus Dünyanın İlk Gazla Çalışan 
Yangın Söndürme Aracını Tanıttı

Iveco Magirus, dünyanın ilk CNG’li 
(Sıkıştırılmış doğal gaz) yangın söndürme 
aracı olan Compact class (H)LF 10’u tanıttı.  

CNH Endüstriyel’in yan-
gınla mücadelede küresel 
markası olan Magirus’un 
(H) LF gazla çalışan yangın 
söndürme aracı, markanın 
uzun süredir sahip olduğu, 
ilk meyvalarını 2018’de tam 
elektrikli Magirus yangın 
söndürme aracıyla veren, gü-
venilir, çevre dostu, kapsamlı 
ürün yelpazesi üretme stra-
tejisinde bir sonraki adımı 
temsil ediyor.

Magirus’un “Yenilikçi Ak-
tarma Sistemi (iDL)” seri-
sinde yer alan araçlar, kardeş 
marka FPT Endüstriyel’in 
yenilikçi yangınla mücadele 

araçlarında kullanmak üze-
re alternatif aktarma organı 
teknolojilerindeki en son ge-
lişmelerden faydalanıyorlar. 
Ulm, Almanya’da tanıtılan ilk 
CNG’li yangın söndürme ara-
cı doğrudan bunun bir sonucu 
ve dünyadaki itfaiyelerle yerel 
otoritelere daha sürdürülebi-
lir belediye araçları arayışında 
pratik bir çözüm sunuyor.

(H)LF 10, Iveco Euro-
cargo “Natural Power” 4x2 

şasisi üzerine inşa edildi ve 
420 litre CNG kapasitesine 
sahip. Araç, bu yakıtla 300 
kilometrelik bir menzile ya 
da dört saate kadar su pom-
palama imkânına sahip olu-
yor. Hem nitrooksit hem de 
karbondioksit salınımlarını 
azaltma konusunda belirgin 
faydaları olan doğal gazlı 
motorda CNG yüklemesi en 
son ve en sıkı güvenlik kural-
larına göre yapılıyor. Yangın 
söndürme aracının iç tasa-
rımı, gücünü doğal gazdan 
alan kabin ısıtıcısıyla, pilli 
fanlar, kurtarma ekipmanla-
rı ve hidrojen jeneratörüyle 
sürdürülebilirlik referansla-
rını güçlendiriyor.

(H)LF 10 gazlı yangın 
söndürme aracıyla Magirus 
sürdürülebilir yangın sön-
dürme araçlarını geliştirme 

ve üretmede çıtayı yükselte-
rek belediye ve diğer kamu 
kuruluşlarının artan çevre 
dostu çözümler ilgisine güç-
lü, düşük salınımlı bir araç 
üreterek karşılık verdi.

CNH Endüstriyel’in mar-
kaları doğal gazlı araçları 
geliştirmede ve ticarileştir-
mede uzun bir tarihe sahip. 
Yaklaşık 20 yıl önce doğal 
gaz teknolojisinde öncü ol-
duktan sonra, FPT Endüst-
riyel hem sıkıştırılmış doğal 
gaz (CNG) hem de sıvılaş-
tırılmış doğal gaz (LNG) ile 
çalışabilen 50 binden fazla 
doğal gazlı motor üretti. Bu-
gün, CNH Endüstriyel’in 
kamyon ve otobüs markaları 
Iveco ve Iveco BUS’a ait 28 
bin civarında doğal gazlı araç 
yollarda ve bu, onları seg-
mentinde kesin Avrupa lide-
ri yapmakta. Ek olarak, New 
Holland Tarım ve CASE 
İnşaat Ekipmanları, off-road 
segmentinde metan kullanı-
mına öncülük etmekteler.
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BEŞİNCİSİ organize edilen yarış-
mada Slovakya’dan katılan sürücü 
birinciliğe hak kazanırken, Polonya i-
kincilik ve Fransa üçüncülük ödülleri-
ni aldı. İlk etaplarda tüm dünyadan 2 
bin 600 sürücünün katıldığı yarışma-
yı, Türkiye’nin finalisti Aktur Ulus-
lararası Nakliyat’ın sürücüsü Ömer 
Yaman, on ikinci sırada tamamladı.

Yakıtta en tasarruflu sürücüyü 
belirleyen yarışmanın uluslararası 
finali, iki bölümden oluşuyordu. Fi-
nalistler ilk olarak, ekonomik sürüş 
bilgilerini değerlendiren ve puanla-
rının yüzde 10’unu oluşturan teorik 
sınavı tamamladılar. Ardından trafi-
ğe açık yolda yaklaşık 40 dakikalık 
bir sürüş testi için 2019 Renault 
Trucks T High 480 çekicinin direk-
siyonuna geçtiler. 

Türkiye birincisi Ömer Yaman; 
“Optifuel Challenge’da Türkiye’deki 
elemelerin ardından ülkemizi ulusla-
rarası finalde temsil ettik. Çok zorlu 
bir etap oldu. Yarışmanın geneli, bil-
gilerimize tazelemek ve yeni bilgiler 
öğrenmek adına bizler için çok verim-
li geçti. Farklı ülkelerden sürücüler ile 
böyle bir platformda bir araya gelmek 
heyecan vericiydi” diye açıkladı.

Slovakya’dan Frantisek Oravec 
şirketinin sahibi ve sürücüsü Fran-
tisek Oravec, 2019 “En Tasarruflu 
Sürücü” ödülünü kazanarak şirketi 
için 2019 model Renault Trucks 
T High 480 çekicinin sahibi oldu. 
Ayrıca yeni alımları için 6 bin Avro 

ÜST üste üçüncü kez DAF LF se-
risi İngiltere’deki yıllık Ticari Filo 
Ödülleri’nde ‘Yılın Kamyonu’ seçildi. 

DAF LF daha önce yılın kamyonu 
ödülünü 2018 ve 2017 yıllarında ka-
zandı. Pazarlama ve Satış Müdürü ve 
DAF Trucks Yönetim Kurulu Üyesi 
Richard Zink de,  ‘LF serisinin üst üste 
üçüncü kez bu ödülü alması çok mem-
nuniyet verici ve alınan ödül özenle 
yapılmış bu çok yönlü makinaların 
uzun ömürlülüğünün bir kanıtı. Bu 
ödülün mal sahipleri ve filo operatör-
lerinin geri bildirimleri sonucu geldiği 
gerçeği çok önemlidir. Ürünlerimizin 
ve hizmetlerimizin performansını on-
ları her gün deneyimleyenlerden daha 
iyi değerlendirecek kimse yoktur. Ay-
nı operatörler yüksek verimlilik, ultra 
güvenilirlik, maksimum çalışma süresi 
talep ediyorlar ve elbette olağanüstü 
DAF bayi ağımıza rakipsiz seviyelerde 
satış sonrası desteği sağladığı için şans 
verilmeli’ dedi.

değerinde bir kupon kazandı. Con-
cept Cargo Logistics’den Polonyalı 
sürücü Piotr Krahel, ikinci sırada 
yarışı tamamlayarak 3 bin Avro de-
ğerinde kupon aldı. Üçüncü ise bin 
500 Avro değerinde kupon kazanan 
Transports Rollin’den Fransız sü-

rücü Pascal Bosser oldu. “Eğlence” 
etabı ile mansiyon ödülü ise Sunny 
CoLtd’den Bulgar sürücü Plamen 
Ivanov’a verildi. TerrenoTrans adına 
yarışa katılan Cezayirli sürücü Nabil 
Bedreddine, yarışmadaki uyumu ile 
“Adil Oyun” ödülüne layık görüldü.

DAF Trucks 
‘2019 Yılın 
Üreticisi’
Unvanını Aldı

Renault Trucks
Optifuel Challenge Dünya 
Birincisi Slovakya Oldu
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biri bize ITOY ödülünü de 
getiren F-MAX oldu. Mü-
hendisliği ve tasarımıyla tüm 
ağır ticari sektörü paydaşla-
rının beğenisini kazanan çe-
kicimiz, ITOY’un ardından 
Avusturya ve son dönemde 
de Rusya gibi birçok ülkede 
de Yılın Kamyonu ödüllerini 
toplayarak başarı yolculuğu-
nu sürdürdüyor. Bu ödüller 
global Ford dünyasında pres-
tijimizi önemli ölçüde artırı-
yor. Uluslararası pazarlarda 
yerli üretimle büyüyen, global 
ağını hızla büyüten bir şirket 
olarak ülkemizi yurtdışında 
en iyi şekilde temsil etmek 
için çalışıyoruz”
Ford Trucks’ın uluslararası 
büyüme yolculuğu sürüyor

Ford Trucks, Avrupa’nın 
dördüncü büyük ağır ticari 

Endeksi’nde üst üste beşinci 
kez yer alan Otokar’ın yürüt-
tüğü operasyonlarla bir yan-
dan küresel bir oyuncu olma 
yolunda iş stratejilerini hayata 
geçirdiğini, diğer yandan da 
çevresel etkinin azaltılması 
ve iklim değişikliğiyle müca-
deleye yönelik çalışmaların 
artarak devam ettirildiğini be-
lirten Serdar Görgüç şöyle ko-
nuştu; “Gelecek nesillere daha 
kaliteli, daha güvenli bir ya-
şam sunmak;yerel ekonomi ile 
toplumsal gelişime destek ver-
mek, paydaşlarımız için katma 
değer üretmek için yenilikçilik 
ve sürdürülebilirlik odağıyla 
çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Bu doğrultuda, öncelikle 
operasyonlarımızda çevresel 
etkinin azaltılması ve iklim 
korumaya yönelik çalışmala-
rımıza 2018 yılında da devam 
ettik. Dönem içinde gerçek-

FORD Trucks bölgede-
ki ilk tesislerini Portekiz ve 
İspanya’da hizmete açtı. Batı 
Avrupa pazarına giriş yap-
masının yanı sıra global re-
kabetteki gücünü artırması 
açısından da Ford Trucks’a 
önemli katkılar sağlayacak 
bu iki pazar, Avrupa’nın 
Afrika’ya açılan kapısı nite-
liğinde. Akdeniz ve Atlantik 
Okyanusu’ndaki önemli li-
manları ile birer lojistik üssü 
de olan İspanya ve Portekiz, 
aynı zamanda otomotiv sek-
törünün en köklü olduğu ül-
keler arasında yer alıyor. 

Portekiz’de ilk tesisi-
ni Oneshop iş birliğiyle 
Lizbon’da açan Ford Trucks, 
2021 yılına kadar diğer ö-
nemli şehirler Porto, Leira, 
Algarve ve Viseu’da yapılan-
masını tamamlamayı planlı-
yor. İspanya’da ise otomotiv 
sektöründe 25 yıla yaklaşan 
deneyime sahip F-Trucks A-
utomotive Hispania ile iş 
ortaklığı yapıyor. F Trucks 

TÜRKİYE’NİN öncü oto-
motiv ve savunma sanayi şir-
keti Otokar, Borsa İstanbul 
(BIST) Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer almaya be-
şinci kez hak kazandı. Kasım 
2019-Ekim 2020 dönemin-
de BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer alacak şirket-
lerin sürdürülebilirlik konu-
sunda yürüttüğü çalışmalar, 
Borsa İstanbul’un belirlediği 
“Endeks Seçim Kriterleri” 
kapsamında değerlendirilme-
ye tabi tutuldu. Ekonomik, 
çevresel ve sosyal faktörleri 
kurumsal yönetim ilkeleriyle 
birleştirerek uzun vadeli değer 
yaratmayı amaçlayan Otokar, 
bu alanda yaptığı çalışma-
larla BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer alan 56 şir-
ketten biri oldu.

Otokar’ın yarım asrı aşkın 
süredir imkansızmış gibi gö-

Hispania’nın İspanya’nın önde 
gelen şehirlerinden Madrid, 
Barcelona, La Coruna, Bilbao, 
Seville, Zaragoza’da yer alan 9 
farklı lokasyonu bundan son-
ra Ford Trucks tesisleri olarak 
hizmet vermeye başlıyor.

Ford Otosan Genel Mü-
dürü Haydar Yenigün, Ford 
Trucks’ın uluslararası bü-
yüme yolculuğundaki bu 
önemli gelişmelere ilişkin 
değerlendirmesinde, şunları 
kaydetti: “Ford’un dünyada-
ki ürün geliştirme merkezi 
olarak Türkiye’de ürettiğimiz 
araçlarla ağır ticari endüstri-
sinde ezber bozan bir konuma 
ulaşmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz. Üretim, tasarım, tek-
noloji ve araç geliştirme an-
lamında ulaştığımız noktanın 
en etkileyici göstergelerinden 

rünenleri gerçeğe dönüştüre-
rek kendi teknolojisiyle üret-
tiği araçlarla Türkiye’nin öncü 
ticari araç ve savunma sanayi 
üreticisi konumuna ulaştığını 
belirten Genel Müdür Serdar 
Görgüç, “Temel iş strateji-
miz; fikri hakları yüzde 100 
kendine ait, verimli, çevreci ve 
yenilikçi ürünlerle gelecek ne-
sillerin yaşam standartlarının 
geliştirilmesine, dünya gene-
linde barış ve güvenliğin tesisi-
ne katkı sağlamak. Bu doğrul-
tuda tüm süreçlerimizi hesap 
verebilirlik, şeffaflık ve sorum-
luluk kavramlarıyla yönetiyo-
ruz. Faaliyetlerimizi gerçek-
leştirirken Koç Topluluğu’nun 
paylaştığı değer ve ilkelere 
bağlı kalarak insana ve toplu-
ma yakın, çevreyle dost, evren-
sel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya 
bağlı hareket ediyoruz” dedi.

BIST Sürdürülebilirlik 

tiv yedek parça ithalatçısı ve 
distribütörü olan Intercars 
Group bünyesinde yer alan 
Q-Service Truck ile iş birli-
ğine gitti. Bu kapsamda Ford 
Trucks ürünleri Varşova’nın 
yanı sıra Jaworzno, Wrocław, 
Gdańsk, Łódź, Kraków, Szcze-
cin şehirlerini kapsayan geniş 
bir bayilik ağı ile Polonya’daki 
filo sahipleri ve ağır ticari sek-
törü paydaşlarına ulaştırılacak.  

“Polonya ve Litvanya’daki 
iş birliklerimiz uluslararası 
büyümemize büyük katkı 

sağlayacak”
Ford Trucks Genel Müdür 

Yardımcısı Serhan Turfan, 
açılışlara ilişkin değerlen-
dirmesinde, “Ağır ticari araç 
sektöründe rekabetin rengini 
değiştiren ITOY ödüllü F-
MAX, tüm dünyada olduğu 
gibi Avrupa’da da yoğun il-
gi gördü. Bu ilgi ve talepler 
üzerine Batı Avrupa pazarı-

Otokar; bu kapsamda Ar-Ge 
altyapısının, yeni ürün ve üre-
tim teknolojilerinin geliştiril-
mesi, dijitalleşme, ürünlerin 
çevresel etkilerinin azaltılması 
gibi alanlara yönelik olmak 
üzere son 10 yılda 1 milyar 
TL’nin üzerinde harcama ger-
çekleştirdi. Ar-Ge harcamala-
rının ciromuzdaki payı yüzde 
8,5’e yükseldi. Sektöründe 
emsal kabul edilen geliştirme 
ve test olanaklarımızla birçok 
uluslararası Ar-Ge projesinde 
ortak çalışmalar yürütüyoruz. 
Ar-Ge Test Merkezimizdeki 
laboratuvarlarımız, yurt için-
den ve yurt dışından otomo-
tiv ve savunma sanayi başta 
olmak üzere farklı sektörlere 
bağımsız bir akreditasyon mer-

na girişimizi erkene alarak 
ekim ayı başında İspanya ve 
Portekiz’de ilk bayilerimizi 
hizmete sunduk. Şimdi yi-
ne Avrupa pazarı açısından 
önemli iki pazarda hizmetle-
rimizi başlatmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Avrupa’nın 
dördüncü büyük kamyon 
pazarı olan Polonya ve sürdü-
rülebilir bir büyüme grafiğine 
sahip Litvanya’daki yeni iş 
birliklerimiz uluslararası bü-
yümemize büyük katkı sağla-
yacak” şeklinde konuştu. 

Avrupa’nın Ford Trucks 
için ana ihracat pazarı oldu-
ğuna işaret eden Serhan Tur-
fan, “Önümüzdeki döneme 
ilişkin hedefimizi, ihracatı-
mızın yüzde 50’sini Avrupa’ya 
gerçekleştirmek olarak be-
lirledik. F-MAX’in getirdi-
ği büyük prestij ve talep, bu 
hedefi yakalamamıza büyük 
katkı sağlayacak” dedi.

kezi olarak hizmet verebiliyor. 
Geleceğin akıllı şehirlerinin 
toplu taşıma ihtiyacını karşı-
lamaya yönelik akıllı ve düşük 
emisyonlu araç tasarımının 
yanı sıra teknoloji geliştirme 
çalışmalarımıza ağırlık verdik” 
açıklamasını yaptı.

Otokar’ın yetenekli profes-
yoneller için bir çekim merke-
zi olmaya devam ettiğini, bu 
kapsamda yetenek yönetimi-
nin en önemli bileşeni olan 
eğitim çalışmalarına devam 
ettiklerini kaydeden Görgüç; 
mesleki bilgi ve becerilerin 
geliştirilmesi amacıyla 49 bin 
408 kişixsaat, kurum içinde 
İSG kültürünün gelişmesi a-
macıyla da 19 bin 68 kişixsaat 
eğitim düzenlendiğini söyledi.

pazarı Polonya’da Q-Service 
Truck firması ve istikrarlı 
büyüyen kamyon pazarıyla 
dikkat çeken Litvanya’da ise 
Autokurtas firması ile yaptık-
ları iş birlikleriyle Doğu Av-
rupa’daki satış ve satış sonrası 
ağını güçlendiriyor. Bu açılış-
larla 2019 sonunda 44 ülkede 
bayilik ve distribütörlük ağıy-
la var olma hedefine daha da 
yaklaşan Ford Trucks, önü-
müzdeki dönemde ihracatı-
nın yüzde 50’sini Avrupa’ya 
yapmayı amaçlıyor. 

Bu hedefe yönelik önemli 
bir adım, Avrupa’nın dördün-
cü büyük ağır ticari araç pa-
zarı olan Polonya’nın başkenti 
Varşova’da gerçekleştirilen 
bayi açılışı oldu. Ford Trucks, 
Polonya’da Orta ve Doğu 
Avrupa’nın en büyük otomo-

leştirdiğimiz projelerle enerji 
tüketimini 559 GJ, sera gazı 
emisyonunu 90 ton CO2’e 
azalttık. Atık geri kazanım 
oranımız yüzde 98’e ulaşırken, 
150 bin m3 üzerinde atık su 
geri kazanımı gerçekleştirdik.”
Ar-Ge ve geleceğin araçlarına 

yatırıma devam ediyor
Yapılmayanı yapma misyo-

nuyla 56 yıl önce yola çıkan 
Otokar’ın fikri mülkiyet hak-
ları kendisine ait ürünlerle 5 
kıtada 60’tan fazla ülkede araç-
ları olan bir şirket konumuna 
geldiğine dikkat çeken Otokar 
Genel Müdürü Serdar Gör-
güç; “Arifiye’de 552 bin met-
rekare alana yayılı fabrikamıza 
ve geleceğimize her yıl yatırım 
yapmaya, ülkemize katma de-
ğer yaratmaya devam ediyoruz. 
Türkiye’de ve sektöründe Ar-
Ge’ye en çok yatırım yapan ilk 
10 şirket arasında yerini alan 

Ford Trucks Uluslararası 
Bayi Ağını Genişletiyor

Otokar BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde Beşinci Kez Yerini Aldı

Portekiz ve İspanya’da arka arkaya gerçekleştirdiği bayi açılışları ile 
Batı Avrupa pazarına adım atan Ford Trucks, Avrupa’da ve uluslararası 
arenadaki büyümesinde yeni hamleyi Polonya ve Litvanya’da açtığı 
yeni tesislerle yaptı.  
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Treylerciler Aspöck Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

TREDER heyeti, treyler aydın-
latma sistemlerinin güçlü markası 
Aspöck’e yaptığı tedarikçi ziyare-
tiyle yeni ürünler hakkında bilgiler 
aldı. 24 V Satış Direktörü Wolfgang 
Ahamer, yaptığı sunumda müşteri 
taleplerine göre Ar-Ge’den başla-
yarak, test, üretim gibi bütün sü-
reçlerin bünyelerinde yapıldığını 
söyledi. Ahamer, Aspöck’ün bir aile 
şirketi olduğunu ve 40 yılı aşkın bir 
deneyime sahip olduklarını aktardı. 
Avrupa treyler aydınlatma sistemle-
ri alanında lider olduklarını vurgu-
layan Ahamer, bin 650 çalışanları 
bulunduğunu ve yıllık 190 milyon 
Euro ciroya sahip olduklarının bil-
gisini verdi. “Avusturya merkezli, 
premium kalitede üretim yapan bir 
şirketiz. Müşteri ihtiyaçlarına yöne-
lik inovatif bir yapımız var. Avustur-
ya, Portekiz ve Polonya’da üretim 
yerlerimiz bulunuyor” diyen Aha-
mer, üreticilere yakın olmak adına 
bulundukları pazarlarda ofis açtık-
larını belirterek, Türkiye’deki ofis-
lerinde müşterilerine en iyi hizmeti 
vermeyi amaçladıklarını anlattı.

Avrupa treyler pazarı hakkın-
da da bilgi veren Ahamer, 2019 
yılında Avrupa pazarının yüzde 
6 düşeceğini, gelecek yıl ise düşü-
şün yüzde 15 olarak beklendiğini 
kaydetti. Ahamer, Almanya’da-
ki otomotiv endüstrisinin düşüş 
trendine girmesinin, Brexit ve ti-
caret savaşlarının pazarı olumsuz 
etkilediğine dikkat çekti.

2020 yılından itibaren piyasaya 
sunulacak olan EcoLed II hakkın-
da bilgi veren Aspöck Aydınlatma 
Sistemleri Genel Müdürü Sel-
çuk Akman ise, bu ürünün bütün 
fonksiyonlarının LED özellikli 
olacağının bilgisini vererek, ürü-
ne gelecek yıllarda önemli ölçüde 
talep beklediklerini söyledi. Eco-
Led II’nin Europoint III’ten daha 
uygun bir fiyata piyasaya sunula-
cağını belirten Akman, lambanın 
modüler yapıya sahip olduğunu, 
bu sayede tamirat esnasında lam-
banın tamamının değil sadece ca-
mının değiştirileceğini vurguladı.  
“Lamba 180 derece döndürülerek 
iki tarafta da kullanılabiliyor. Bu 
anlamda filolar sağ veya sol diye iki 
ayrı stok yapmak zorunda kalmı-
yor” diyen Akman, aynı zamanda 
lambanın boynuzunun da modü-
ler olduğunu ve kazalarda lambaya 
zarar vermeyecek şekilde dizayn 
edildiğini söyledi.

TREDER Başkanı Yalçın Şen-
türk, derneğe verdiği destek ve 
bilgilerden ötürü Aspöck yet-
kililerine teşekkürlerini sundu. 
Aspöck’ün müşteri talepleri doğ-

rultusunda üretim yaptığına de-
ğinen Şentürk, “Avrupa treyler 
pazarı da düşüş trendine giriyor. 
Yurtiçi pazarımızın durumu zaten 
ortada. Ancak gelişim durmuyor. 

Bugün yapılan sunumlarda yeni 
ürünleri görme şansı yakaladık. 
Türk treyler sektörü olarak daha 
iyisini üretmeye devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), tedarikçi ziyaretlerine Aspöck ile devam etti. 
TREDER Başkanı Yalçın Şentürk başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri; 24 V Satış 
Direktörü Wolfgang Ahamer, Aspöck Aydınlatma Sistemleri Genel Müdürü Selçuk 
Akman, Satış Müdürü Mahmud Eralp Abduşoğlu, 24 V Satış Müdürü Nico Waldmann 
ile bir araya geldi.   
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Hidrojen teknolojisi 
Renault’un ticarilerinde 

nasıl çalışıyor?
Hirojen yüksek basınçlı 

tanklarda muhafaza ediliyor. 
Kangoo’da 74 litre/1,7 kg/350 
bar, (Ülkelere göre 700 de ola-
biliyor) Master’da 56 litrelik 2 
tank/ 2,1 kg/ 700 bar.

Yakıt hücresi hidrojeni ha-
vadan aldığı oksijen ile suya 
çevirirken elektrik akımı ya-
ratıyor. Batarya ve hidrojen 
hücresi elektrik enerjisini mo-
tora aktarıyor. Yakıt hücresi 
batarya yüzde 80 seviyesine 
gelince aşamalı olarak batar-
yayı şarj etmek üzere otoma-
tik olarak aktif hale geliyor 
(sürücü kendisi de aktif ko-
numa getirebiliyor). Aracın 
bataryası yüzde 2’nin altında 
olması durumunda (özellikle 
park alanında son durma ala-
nına yaklaşırken çok düşük 
hızda) ise araç sadece hidro-
jenle çalışıyor.

Hidrojen şarj ilaveleri ba-
taryayı şarj ederek elektrikli 
güç menzilini uzatıyor. Elekt-
rik bataryasının tamamen 
tükenmesi durumunda hidro-
jen hücresi şarj istasyonu gibi 
görev alıyor. 

Araç kabininde yakıt hüc-
resinin; çalışma, kabin ısıt-
ma, hidrojen seviyesi ve kalan 
menzil gibi detaylarını göste-
ren ek bir ekran yer alıyor. 

Günümüzde çoğunluk-

RENAULT Master’ın üreti-
minin yapıldığı Batilly fabri-
kasında düzenlenen tanıtım 
ve test sürüşlerinde hafif ticari 
araç endüstrisinin ilk elektrikli 
hidrojen hibrit araçlarının sı-
fır emisyon çıtasına yükselten 
merkezi idarelerin bu taleple-
rini orta vadede karşılaması 
beklenen alternatif teknoloji-
lerden biri olması kaydedildi.

2019 yılı pek çok hafif tica-
ri araç markası için yenilenme 
dönemi olarak geçiyor. Bu 
yenilenmede Avrupa’da Eylül 
ayı itibariyle başlayan yeni Eu-
ro normlarına uyum sağlamak 
için motor güncellemeleri 
merkezde olsa da markaların 
bir bölümü daha taze tasarım-
larla bir bölümü de yeni tek-
nolojilerle güncellendiler.

Fransa’da 16-17 Ekim 2019 
tarihlerinde bir organizasyon 
düzenleyen Renault, daha 
önceden tanıttığı elektrikli 
Master Z.E. ve Kangoo Z.E. 
modellerini Hidrojen tekno-
lojisiyle hibrit hale getirdiğini 
duyurdu. Paris’te ve Master 
araçlarının üretiminin ger-
çekleştirildiği Batilly’de ger-
çekleştirilen organizasyona 

başta İttifak’ın (Alliance) Re-
nault Nissan Hafif Ticari İş 
Biriminden sorumlu Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Denis Le 
Vot olmak üzere markanın 
farklı birimlerinden yönetici-
leri ev sahipliği yaptı. 

Le Vot yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Groupe Re-
nault, Renault Master Z.E. 
Hidrojen ve Renault Kan-
goo Z.E. Hidrojen’le birlikte 
elektrikli hafif ticari araç se-
risini tamamladı. Bu araçlar 
profesyonellere uzun mesa-
feli yolculuklarında ihtiyaç 
duydukları bütün menzili ve  
rekor sayılabilecek şarj süre-
lerini sunuyor. Renault Mas-
ter Z.E. Hidrojen ve Renault 
Kangoo Z.E. Hidrojen’in 
gibi avantajları burada bit-
miyor; çevreye saygılı dekar-
bonize enerjiyle çalışabilir 
elektrikli sürüş konforunu 
birlikte sunuyor.”

350 Kilometre menzilli 
ticariler

Binek araçlarda bile henüz 
çok kullanılmayan hidrojen 
yakıt teknolojisi markanın sı-
fır emisyon stratejisinde men-
zil uzatma görevi alacağı ifade 
ediliyor. Tamamen elektrikli 
Master Z.E. 120 kilometre 
menzile sahipken Kangoo 
Z.E. ise 230 kilometre men-
zile sahip. Renault’un hidro-
jen yakıt teknolojisiyle hibrit 
hale getirdiği Master Z.E. 
Hidrojen ve Kangoo Z.E. 
Hidrojen 350 kilometrenin 
üzerinde menzile çıkıyor. 

Renault, Kangoo Z.E. 
Hidrojen’i 2019 yılı-
nın sonunda Master Z.E. 
Hidrojen’i ise 2020 ortala-
rında lanse etmeyi planlıyor. 
Henüz gerçek bir alternatif 
yakıt olarak görülmese de 
özel kullanım alanları için 
hidrojen kullanımının avan-
tajlarına dikkat çekiliyor. 
Bugün Avrupa çapında 125 
hidrojen dolum istasyonu yer 
alırken bunlardan 26 tanesi 
Fransa’da bulunuyor. 

Hidrojen hibrit araçlarda 
Renault, Michelin’in iştirak-

lerinden biri olan ve elekt-
rikli araçlarda kullanılabilen 
hidrojen yakıt hücre tekno-
lojisinde uzmanlaşan Symbio 
ile 2014 yılından beri işbir-
liği yapıyor. Bugüne kadar 
200’ün üzerinde elektrikli 
Kangoo modelinin hidrojen 
yakıt hücresi menzil uzatıcı 
çözümlerle donatıldığı ifade 
edilirken bu gelişme Kangoo 
Z.E. Hidrojen’i Avrupa’daki 
ilk hafif ticari araç yapıyor. 

sağlayan bir ekranla birlikte 
Arka Park Sensörü, Kör Nokta 
Uyarısı, standart olarak sunu-
lan 70 km üzerindeki hızlarda 
aktifleşen ve zorlu koşullarda 
yüzde 50’ye kadar yana doğ-
ru sapmaları düzelten bir araç 
dengeleme sistemi Yan Rüzgâr 
Desteği, hem şehir içinde hem 
otobanda aktif olan Aktif Acil 
Fren Sistemi.
Renault Master’ın doğduğu 

yer: Batilly fabrikası
1980 yılında faaliyete ge-

çen ve bugün Renault Master 
ile birlikte Opel Movano ve 
Nissan NV400’ün de üretil-
diği Batilly Fabrikası günlük 
715 adet üretimle endüstri-
nin en önemli üretim mer-
kezlerin biri olarak çalışıyor. 
Renault’un Fransa’daki 3 hafif 
ticari fabrikasından biri olan 
tesiste toplam hafif ticari hac-
min üçte biri üretiliyor. 

Üstyapı yaklaşımıyla özel 
bir tesis: R Tech 

Renault’un 10 yıl önce ge-
liştirdiği terzi usulü hafif ti-
cari araç stratejisiyle kurulan 
Renault Tech, markanın 12 
fabrikasında araç üstyapılarını 
Renault garantisiyle tek elden 
sunmasına olanak sağlıyor. 

Renault Master’ın üretildi-
ği Batilly fabrikasının yanın-
da kurulu olan Renault Tech, 
bu birimlerin en büyüğü ola-
rak müşteri siparişlerine göre 
yeni araçları üstyapılı olarak 
göndermeye hazırlıyor. Dam-
perli araçlardan, çift kabinli 
Master’lara yükleme alanı-
nı organize edilmesinden 
izolasyona kadar çok yazıda 
müşteri talebi bu alanda ce-
vap buluyor. 

Markanın küçük binek 
modellerinden orta van seg-
mentindeki modeli Trafic’e 
kadar nerdeyse her modelde 
farklı ihtiyaçlara göre özel çö-
zümler üretiliyor. Ancak mer-
kezinde Master modellerinin 
yer aldığı Batilly dönüşüm 
merkezinin fabrikayla entegre 
yapısıyla dikkat çekerken üst-
yapı ve dönüşümlerde Rena-
ult modellerinde geçerli olan 
garantiden faydalanabiliyor. 

Dönüşümde Renault’un en 
büyük ortağı grup şirketlerin-
den R Tech iken hafif ticari 
araçların elektrikli hale geti-
rilmesini ise 2017 yılından 
beri satın almayla Renault 
Grubu’na katılan PVI yürü-
tüyor. Ayrıca Avrupa çapın-
da kapalı kasadan minibüse, 
ambulanstan ambulanslara 
kadar 400’den fazla bağımsız 
üstyapıcı Renault ile çalışıyor. 

la doğal gazdan elde edilen 
hidrojenin elektrik enerjisine 
dönüşmesinden egzoz gazı 
yerine sadece su çıkıyor. Bu 
yüzden şehirlerin özellikle 
sıfır emisyon alanları için uy-
gun yakıt kaynaklarından biri 
olarak dikkat çekiyor.

Yeni Renault Master 
Euro 6d-temp / Euro 6d 

standartlarına uygun olan da-
ha güçlü motorlarla donatılan 
Yeni Renault Master, tasarım 
ve yeni teknolojilerle güncel-
lenme açısından en iyi denge-
yi tutturmuş modellerden bir 
olarak dikkat çekiyor. 

Dış tasarımda daha yatay 
ve yüksek bir şekilde konum-
landırılan kaputla cesur ve 
dinamik bir görünüme kavu-
şan Master’da iç tasarımda da 
öne doğru kayarak daha kolay 
erişim sağlayan yeni torpido 
gözünün üzerinde kolayca 

açılan ve ek çalışma ve yemek 
alanı sağlayan “Easy Life” gibi 
pratik teknolojileri sunuyor.

Kablosuz akıllı telefon şarj 
ünitesi, ön panelin ortasında 
tabletler için bir yerleştirme a-
lanı ve Android Auto ve Apple 
CarPlay uyumlu bilgi eğlence 
sistemine sahip olan Yeni Re-
nault Master, şu yardımcı sürüş 
teknolojilerine sahip: Şehir içi 
park etme ve manevralarda ko-
laylık sağlayan Ön Park Sensö-
rü, ön dikiz aynasının olması 
gerek yerde arka görünürlüğü 

2,8 tondan 4,5 tona kadar 
ön ve arkadan çekişli 4 farklı 
uzunluk ve 3 yükseklik seçe-
neğiyle üretim yapılan fabri-
kada, markanın Endüstri 4.0 
uygulamaları da yoğun bir 
şekilde yer alıyor. 1980 yılın-
dan beri 2 milyon 700 binden 
fazla aracın üretildiği fabri-
kadan çıkan araçların yüzde 
30’u Fransa’da pazar bulurken 
yüzde 19’u Almanya’da satılı-
yor. Master’ın üçüncü büyük 
pazarı ise modelin pazar lide-
ri olduğu Polonya. 

Renault Master ve Kangoo’ya
Hidrojenli Hibrit Kardeşler Geliyor 

2019 yılında yeni 
yüzüyle yollara çıkan 
Renault Master ve 
önümüzdeki yıl 
yeni jenerasyonun 
tanıtılması beklenen 
Kangoo hidrojen 
hibrit versiyonları ile 
Fransa’da tanıtıldı.   

Birinci sayfadaki haberin devamı



LOJİSTİK

TIRSAN MULTIRIDE:
ÇEKİCİ AYIRT ETMEZ.
Farklı plate yüksekliğine sahip çekiciler için farklı treylerlere ihtiyacınız yok. 

Tırsan Multiride ayarlanabilir 5. teker yüksekliği sayesinde farklı çekiciler ile kusursuz şekilde eşleşirken 
2.75 metreden 3 metreye kadar iç net seçenekleri sunar. 

Hiçbir iş kaçmaz, kazanç kaçınılmaz.

7.2 TONK-FIX INTERMODAL

tirsan.com.tr

sales@daftirsan.com 

2019

WINNER

CHASSIS
CATEGORY

2017

WINNER
CATEGORY 

SAFETY

37
EKİM 2019

Karsan Atak Yenilendi

Ticari Araç 
Grubu Üretimi 
Yüzde 10
Daraldı

DÜŞÜK yakıt tüketimi ve bakım 
maliyetlerinin yanında, kolay ser-
vis edilebilirlik sunan yeni Atak, 
Türkiye’nin dört bir yanını kapsa-
yan roadshowuna başladı.

Bursa’da yer alan fabrikasında ça-
ğın mobilite ihtiyaçlarına uygun mo-
dern toplu taşıma ve ticari araç üre-
timi gerçekleştiren Karsan, 8 metre 
sınıfının yaratıcısı olan ve bu sınıfın 
en önemli modelleri arasında yer a-
lan Atak’ı yeniledi. Karsan Atak’ın i-
kinci jenerasyonu, yepyeni dış tasarı-
mı ve LED gündüz farlarıyla modern 
bir görünüm ortaya koyarken, üstün 
teknolojiyle donatılmış yeni sürücü 
kabiniyle konforda çıtayı daha yük-
seğe taşıdı. Düşük yakıt tüketimi ve 
bakım maliyetlerinin yanında, kolay 
servis edilebilirlik sunan yeni Atak, 
Türkiye’nin dört bir yanını kapsayan 
roadshowuna da başladı. 

8 metre Karsan Atak’ın iç kısmı 
ise hem yolcular hem de kaptanlar 
için birçok teknolojik ve ergonomik 
yenilik sunuyor. Elektrikli ısıtmalı 
yan aynalarla birlikte satışa sunulan 
Atak’ın, VDV (Alman Taşımacılar 
Birliği) standartlarına uygun ergo-
nomik izole sürücü kabininde ilk 
bakışta sportif yeni direksiyon tasa-
rımı, kullanıcı dostu tutuş düzeni ve 
6 yöne ayarlanabilen sürücü koltu-
ğu göze çarpıyor. Kneeling özelliği 
(Şasi Yana Yatma), engelli rampası, 

TÜRKİYE otomotiv sanayiine yön 
veren 14 büyük üyesiyle sektörün 
çatı kuruluşu olan Otomotiv Sana-
yii Derneği (OSD), 2019 yılı Ocak-
Eylül dönemine ait üretim, ihracat 
adetleri ile pazar verilerini açıkladı. 
İç pazardaki daralmayla birlikte ih-
racat pazarlarının küçülmesi üretim 
üzerindeki negatif etkisini sürdürür-
ken, toplam otomotiv üretimi Eylül 
ayı itibariyle 1 milyon adeti geçti. 
OSD verilerine göre, Ocak-Eylül 
döneminde toplam üretim bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 
azalarak 1 milyon 57 bin 384 adet, 
otomobil üretimi de yine yüzde 9 
azalarak 700 bin 581 adet oldu. 

OSD verilerine göre ticari araç 
grubunda toplam üretim yılın ilk 
dokuz aylık döneminde, yüzde 10 
daralma kaydetti. Bu dönemde, ha-
fif ticari araç grubu üretimi yüzde 
9, ağır ticari araç grubu üretimi ise 
yüzde 21 seviyesinde azaldı. 2019 
yılı Ocak-Eylül döneminde ticari 
araç pazarı yüzde 48, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 48 ve ağır ticari araç pa-
zarı yüzde 52 azaldı. Hafif ticari araç 
pazarı 2017’ye göre yüzde 65, 2015 
yılından bu yana daralma sürecinde 
olan ağır ticari araç pazarı ise 2015 
yılına göre yüzde 78 daraldı. 

USB girişleri ve Wi-Fi donanımla-
rıyla yolcuların hayatını kolaylaştı-
ran Karsan Atak, yenilenen yolcu 
koltuklarıyla da konforlu bir seyahat 
sunarak standartları yükseltiyor.

Yeni Atak’ın 4.5 litrelik FPT 

NEF4 turbo dizel motoru 186 HP 
güç üretirken, 680 Nm tork suna-
rak gücüne güç katıyor. Euro VI 
emisyon seviyesine sahip bu motor, 
çevrecilikte de son teknolojiyi kulla-
nıcılarına sunmaya özen gösteriyor.

Karsan Atak’ın ikinci jenerasyonu, yepyeni dış tasarımı 
ve LED gündüz farlarıyla modern bir görünüm ortaya 
koyarken, üstün teknolojiyle donatılmış yeni sürücü 
kabiniyle konforda çıtayı daha yükseğe taşıdı.
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BU yıl beşincisi düzenlenen 
yarışmanın katılımcıları alfa-
betik sırayla şöyle; yeni mo-
tor ve şanzımanları ile revize 
edilmiş Ford Ranger. Ranger 
2013’te bu ödülü kazanmıştı. 
Etkinlikte ayrıca Ford Perfor-
mance tarafından geliştirilen 
ve satışa sunulan macera ara-
sı Raptor da Ranger’a eşlik 
etti. Mitsubishi, dinamik 
görünümlü 6. Nesil L200 ile 
testlerde yerini aldı. 2016 yı-
lında bu yarışmamın kazana-
nı olan Nissan, revize edilmiş 
bir Navara ile organizasyona 
katıldı. Kuzeni Navara ile 
çok benzer özellikler taşıyan 
Renault Alaskan da organi-
zasyona katılırken, Toyota 
Hilux da segmentinin en 
güçlü isimlerinden biri ola-
rak güncellenmiş yüzüyle re-
kabete katıldı. 

Volkswagen Ticari Araçlar, 
organizasyonda Amarok V6 
ile yarışmacı olarak katılmadı 
ama ödülün son sahibi olarak 
organizasyona davet edildi. 
Organizasyonda yarışmayan 
ancak ziyaretçi olarak davet 
edilen bir diğer model ise 
yakın zamanda Avrupa paza-
rına tanıtılan 1500 modeliyle 
RAM oldu.  

göre daha küçük hacimli 2,2 
litrelik dizel bir motorla ve ye-
ni 6 ileri otomatik şanzımanla 
tanıtılırken yeni offroad mod-
larıyla aracın arazideki iddiası 
da arttırılmış. Yeni L200 tek 
seçenek olarak 150 beygir güç 

ve 400 Nm tork sunuyor. 
Ön ve arka süspansiyonlar-

da yeniliklerle de konfor sevi-
yesinin hissedilir şekilde yük-
seltilen Yeni L200, 360 derece 
kamera sistemi, ön çarpışma 
asistanı, kör nokta, şerit takip 
ve arka trafik asistanlarıyla da 
daha güvenli hale getirilmiş. 

Ford Ranger
2012 yılında yapılan lans-

mandan beri Avrupa paza-
rında sürekli payını arttıran 
Ford Ranger, 180’den fazla 
ülkede satılıyor. 213 bg mo-
tor gücüne ulaşan biturbo 
motor ve yeni 10 ileri otoma-
tik şanzımanla performans ve 

leme sistemi ve akıllı hız sı-
nırlama özelliklerini standart 
olarak sunan ilk pick-up olan 
yeni Ford Ranger aktif park 
yardımcısı da dahil olmak 
üzere olası bir çarpışmayı ön-
leyen veya etkilerini en aza 
indiren gelişmiş sürüş destek 
sistemleri sunuyor. 

Ranger’da kullanılan Ak-
tif Park Yardımcısı sürücü 
sadece gaz ve fren pedalını 
kontrol ederken direksiyon 
manevralarını otomatik 
olarak gerçekleştirerek aracı 
paralel park alanlarına park 
ediyor. Şerit Takip Uyarı-
sı, Şerit Takip Yardımcısı, 

Mitsubishi L200
1978’den 1 tonluk pick up 

pazarının güçlü oyuncuların-
dan biri olan L200 4,7 milyon 
adet satışa ulaştı. 416 bin ade-
di hala Avrupa yollarında olan 
L200 markanın Japonya’dan 
sonraki en büyük 2. üretim 
merkezi olan Tayland’da 
üretiliyor. Mitsubishi’nin en 
çok satan ikinci modeli de 
olan L200 1991 yılından be-
ri Avrupa’da satılıyor. Avrupa 
pazarında satış adedi bazında 
dördüncü sırada olan mode-
lin yeni neslinde aracın daha 
güçlü bir tasarıma kavuştuğu 
görülüyor. Daha yüksek kaput 
daha yükseğe yerleştirilmiş ön 
ve arka aydınlatmalar bu tasa-
rımın merkezinde yer alırken 
5,9 metre dönüş yarıçapı ara-
cı hem arazide hem de şehir 
içinde kıvrak hale getiriyor. 
Yeni nesil L200, önceki nesle 

verimlilikte iddiasını güçlen-
diren Ranger, yeni güvenlik 
teknolojileriyle de dikkat çe-
kiyor. Avrupa pick up paza-
rının açık ara lideri olan Ford 
Ranger’da kullanılan yeni 2.0 
litre EcoBlue turbo dizel mo-
tor Bu motor giriş seviyesinde 
170 PS güç ve 420 Nm tork 
üretiyor ve 8,3 lt/100 km ya-
kıt tüketiyor. Aynı motorun 
bi-turbo versiyonu 213 PS 
güç ve 500 Nm tork üretiyor. 
Bu versiyon 9,2 lt/100 km ya-
kıt tüketiyor.

Bu sınıfta yaya algılama 
özelliğine sahip çarpışma ön-

KASIM ayında Fransa’nın 
Lyon kentinde düzenle-
necek Solutrans Fuarında 
açıklanacak ödül için 18 
jüri üyesi aday araçları kar-
şılaştırmalı testler için 30 
Eylül-2 Ekim 2019 tarihle-
ri arasında İsveç’teki Tierp 

Arena’da bir araya getirdi. 
Türkiye adına Akın Öcal 
da KargoHaber Dergisi 
için araçları değerlendir-
mek üzere organizasyonda 
yerini aldı. Avrupa Rally 
Cross İskandinav Final-
leri ve Drag Yarışlarının 

yapıldığı Tierp Arena’da 
1 tonluk pick up segmen-
tinin önemli modelleri 
karşılaştırmalı testlere tabi 
tutuldular. 

Testlerin ilk gününde 
araçların ağırlık ve boyut 
ölçümleri gerçekleştirildi. 

Organizasyonun ikinci gü-
nünde ise yoğun yol ve tek-
nik off road testleri yapıldı. 
Ayrıca yarışmada mücade-
le eden araç markalarının 
temsilcileri de araçlarla il-
gili teknik detayları ve yeni 
teknolojileri paylaştılar.

Uyarlanabilir Hız Sabitleme 
Sistemi, Trafik İşareti Ta-
nımlama Sistemi, ön ve arka 
park sensörleri, geri görüş 
kamerası ve standart olarak 
sunulan Devrilme Önleme 
ve Römork Salınım Kontro-
lü fonksiyonlarına sahip E-
lektronik Stabilite Kontrolü 
gibi donanımlar Ranger’ın 
yıllardır süren liderliğini 
güçlendirecek etkenler ola-
rak sunuluyor.

Nissan Navara
2016 yılında IPUA ödülü-

ne layık görülen Nissan Nava-
ra, Avrupa pick up pazarında 
en çok satılan üçüncü model 
olarak önemli bir yere sahip. 
Pazardaki pick uplar arasında 
en köklü üretim ve geliştirme 
geleneğine sahip modellerden 
biri olan Navara’nın 12. nesli 
şu anda satılıyor. Başarılı yol 
ve offroad niteliklerine sahip 

olan Navara’daki değişiklikler 
oldukça sınırlı kalmış. Sını-
fının bağımsız süspansiyon 
sunan modeli olarak bu süs-
pansiyonda yeni jenerasyon 
teknoloji kullanılmış. 1200 
kilograma çıkan yğk kapasi-
tesi ve daha yüksek yapısıyla 
dikkat çeken modelde yeni 6 
ileri manüel şanzıman kulla-
nılırken otomatik versiyonda 
7 ileri şanzımanla devam edi-
liyor. Ayrıca 8 inçlik yeni ek-
ranla birlikte telematik olarak 
NissanConnect teknolojisine 
geçilmiş. Navara’daki bir di-
ğer yenilik ise Avrupalı kulla-
nıcıların büyük ilgi gösterdiği 
ve araca bağlı römorkların 
daha güvenli bir şekilde çekil-
mesini sağlayan akıllı treyler 
salınım sistemi. 

Renault Alaskan
Türkiye pazarında henüz 

görmediğimiz Alaskan, as-
lında sadece Latin Amerika 
pazarında satılan Renault 
Oroch ile birlikte Renault’un 
bu alanda iddiasını güçlen-
diren ikinci model olarak 
pazarda deneyim ve pay ka-

Uluslararası Pick Up Ödülü
İçin İsveç’te Zorlu Mücadele

Dünyanın en önemli ödül organizasyonlarından biri olan International Pick Up Award - 
Uluslararası Pick Up Ödülü jürisi 2020 yılının aracını seçmek için İsveç’te bir araya geldi.    

HANGİ PICK UP MODELLERİ ADAY OLDU?

zanmasına yardımcı oluyor. 
İki modelle birlikte şimdiden 
100 bin satış adetlerini geçen 
Renault, hafif ticari araçlar-
daki başarısını ve sahip oldu-
ğu geniş satış ve servis ağını 
pick up pazarında da kullan-
mak istiyor. Dış tasarım hariç 
aynı teknik özelliklere sahip 
Navara ile aynı platformu 
paylaşan Renault Alaskan 
markanın hedeflerinde ö-
nemli bir yere sahip. 

Manüel şanzımanda 160 
beygir gücüne sahip 25 Nm 
artış sağlanmış 425 Nm tork 
üreten Blue dCi motor yer 
alırken Alaskan’ın otomatik 
versiyonunda 190 beygir gü-
cünde 450 Nm torka sahip 
dizel motor kullanılmış. 

Toyota Hilux
50 yıllık geçmişiyle 8. Nesli 

yollarda olan Toyota Hilux, 
180 ülkede 20 milyon adetten 

fazla satılarak büyük rekorun 
sahibi. Avrupa pazarında i-
kinci sırada yer alan Hilux’un 
son nesli 2015 yılında tanı-
tılmıştı. İsveç’in kuzeyinde 
yer alan dünyanın en derin 
madenlerinde Hilux kulla-
nılıyor. Tek seçenek olarak 
2,4 litrelik dizel motorla 150 
beygir gücü  ve 400 Nm tork 
üreten Hilux’taki yenilikler 
aslında güncelleme olarak ni-
telendiriliyor.

Geliştirilmiş aktif çekiş 
kontrolünün yanı sıra çarpış-
ma önleyici sisteminin de ilk 
defa kullanıldığı modeldeki 
önemli bir değişiklik ise ara-
cın gösterge ekranı olmuş.  
Daha modern iç tasarıma 
kavuşan Hilux, 3,5 ton çek-
me kapasitesine sahip. Aktif 
çekiş sistemine çarpışma ön-
leyici sistemlerinde eklen-
diği modelde 6 ileri manüel 
ve 6 ileri otomatik şanzıman 
kullanılıyor. Dış tasarımda 
ise aracın ön yüzündeki de-
ğişiklikler ve siyah detaylar 
aracı daha sağlam bir görü-
nüm sağlamış. 
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Isuzu’nun tercihi

OLAY KAMPANYA
KOLAY ÖDEME!
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Ayda 
2.078 TL

taksitle

D-MAX
Ayda 

2.078 TL
taksitle

Ayda 
2.898 TL

taksitle

KAMYON VE KAMYONET

Ayda 
2.078 TL

taksitle

MİDİBÜS

Ayda 
6.185 TL
taksitle

• Kampanya stoklarla sınırlıdır.

• Anadolu Isuzu kampanya detaylarında değişiklik yapma 

 hakkını saklı tutar.

• Kampanya tüm Isuzu kamyon ve kamyonetlerde geçerlidir.

• D-Max kampanyası; 4x2 V-GO, 4x2 V-LIFE, 4x4 V-GO, 4x4 V-LIFE, 

 seçeneklerinde geçerlidir.

KAMYON VE KAMYONET

MİDİBÜS

D-MAX

Kredi Faiz Taksit

48 ay

48 ay

48 ay

%0,59

%0,69

%0,69

120.000 TL

250.000 TL

84.000 TL

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

21x29,7.pdf   1   30/10/2019   13:30

39
EKİM 2019

yel dikkat çekiyor. Katlanır ısıtmalı 
arka koltuklar, alt ve üst torpido 
gözleri, en sessiz kabin içi özelliği, 
titreşim önleme, akustik cam gibi 
üst sınıf özelliklere 12 inçlik dev do-
kunmatik medya merkezi eşlik edi-
yor. 7 inçlik gösterge ekranı 3 tanesi 
hızlı şarj sağlayan 5 şarj noktası bu-
lunan araçta segmentişnin en geniş 
fren diskleri kullanılmış. 

Bir not olarak RAM 1500’ün 
testler sırasında Avrupa pazarında 
satılan 1 tonluk pick up modelleriy-
le il defa gerçekleştirilen Drag yarış-
larında birinci olduğunu da iletelim.

RAM 150
Uluslararası Pick Up Ödülü’nde 

gerçek anlamda  boy gösteren ancak 
yarışmacı olmayan RAM, dünyanın 
en güçlü ve gelişmiş pick up model-
lerinden bir kabul edilen RAM 1500 
ile İsveç yollarında yer aldı. 1910’lu 
yıllarda Dodge kardeşler tarafında 
temelleri atılan Dodge RAM fark-
lı modelleri ile yıllar içinde Kuzey 
Amerika pick modelleri arasında 
popülerliğini arttırdı. 2000’li yıl-
larda Fiat oluşumuyla birlikte Fiat 
Chrysler Automotive (FCA) çatısı 
altına giren markada RAM isminin 
güçlenmesiyle 2009 yılında ayrı bir 
marka olarak konumlandırıldı. 

2018 yılında 724 bin satışa ulaşan 
RAM, yenilediği aracıyla ABD’de 
şimdiden pek çok ödülü kazanmış 
durumda. İsveç’te test ettiğimiz 5,7 
litrelik V8 motora sahip 390 beygir 
gücündeki aracımız 556 Nm tork ve 
+176 Nm E-tork desteğine sahip. 
Yüzde 98 oranda yüksek dayanımlı 
çelikten üretilen şasi, dört taraftan 
hava süspaniyona sahip RAM 1500, 
iniş binişlerde otomatik olarak al-
çalıp yükselebiliyor. 5 noktadan 
bağlantılı süspansiyonun kademeli 
helezon yaylı sistemiyle desteklediği 
araçta bulunan kabine ses girmeme-
si için ek teknolojiler de kullanılmış. 

5 bin 761 kg çekme kapasitesinin 

yanı sıra 60-40 farklı yönlere açılabi-
len arka kapağıyla ve yük alanı aydın-
latmasıyla dikkat çeken RAM 1500, 
kabin içinde de benzersiz özellikleri-



Temsa 
Fransa’da 
Şirket Kurdu

Sırp otoyol geçişlerinde 
sonradan ödemeli
ilk kart çözümüyle.

 dkv-euroservice.com/tr/toll-serbia

Hedefinize daha hızlı ulaşın: ilk defa Sırbistan’da durmadan otoyol 
ödemenizi yapın. Sadece kaydolun, uygun geçiş ücretleri sizin olacak.
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SCANIA Başkanı ve CEO’su Hen-
rik Henriksson’ın daveti üzerine 
gerçekleşen ziyarette başarılı işbirli-
ğinin 25. yılı nedeniyle teşekkür edi-

Doğuş Otomotiv Yönetimi 
Scania’yı Ziyaret Etti

“25 yıldır Türkiye’nin en büyük 
gruplarından birisi olan Doğuş 
Otomotiv tarafından temsil ediliyo-
ruz. Türkiye’nin lojistik ve karayolu 
taşıma potansiyeli nedeniyle bizim 
için önemli bir Pazar. Scania olarak 
stratejik öneme sahip olarak gördü-
ğümüz Türkiye pazarında son 5 yıl-
da pazar payımızı ciddi oranda art-
tırdık.Bugün gerçekleşen ziyarette 
markamız adına gelecek planlarımız 
ve stratejilerimiz hakkında karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunduk.” dedi. 

Doğuş Otomotiv Yönetim ve 
İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu 
ise geçtiğimiz yıl Scania yönetimi-
nin Türkiye ziyaretini hatırlatarak 
“İsveç’e iade-i ziyarette bulunduk. 
Scania ile işbirliğimizin gelişme-
si adına bu tür ziyaretleri daha sık 
yapmayı planlıyoruz. Oluşturulacak 
sinerji ile pazar payımızı arttırmaya 
devam ederek daha büyük başarı-
lar elde etmeyi hedefliyoruz. Aynı 
zamanda sürdürülebilir taşımacılık 
dünyasında müşterilerimize sundu-
ğumuz hizmetin kalitesini daha yu-
karıya taşımak için çalışmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

Törenin ardından ziyarete katılan 
yöneticiler Scania tesislerinde Scania 
araçları ile test sürüşü gerçekleştirme 
fırsatı buldular. Ayrıca Scania’nın ge-
lecek vizyonunu yansıtan Otonom 
Merkezi’ni de ziyaret ettiler.

TEMSA, yurtdışı pazarlarında ye-
ni atılımlar yapmaya devam ediyor. 
Temsa ihracat pazarları arasında 
1’inci sırada yer alan Fransa’da yeni 
bir yapılanma süreci başlattı. 

Temsa CEO’su Aslan Uzun, 
“Temsa olarak Fransa pazarına adım 
atışımızın 20’inci yılında yeni yatırı-
mız ile bir adım daha ileri gidiyoruz. 
Amerika ve Almanya’dan sonra yurt-
dışında üçüncü şirketimizi Fransa’da 
kurduk. Hem Fransa hem de tüm Av-
rupa pazarında daha büyük hedeflere 
koşma stratejisi çerçevesinde aldığı-
mız bu kararla Fransa genelinde satış, 
satış sonrası hizmetler, yedek parça 
ve ikinci el organizasyonumuzu oluş-
turduk. Böylece Fransa’da müşterile-
rimize çok daha hızlı çözümler suna-
bileceğiz, onları yeni ürünlerimizle 
çok daha kolay tanıştıracağız. Ayrıca 
bu organizasyon bize diğer Avrupa 
ülkelerine yönelik hedeflerimizde 
ve Pazar payımızı büyütmede çok 
önemli avantajlar sağlayacak” dedi. 

lirken plaket takdim edildi. 
Scania CEO’su Henrik Henriks-

son Türkiye’nin Scania için önemli 
bir pazar olduğunun altını çizerek 
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Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk, Doğuş Otomotiv 
İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv Scania Genel 
Müdürü İlhami Eksin ve Scania Türkiye İrtibat Ofisi Yöneticisi Per Stümer ile birlikte 
İsveç’te Scania Genel Merkezini ziyaret etti.  
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MERCEDES-BENZ Türk, 
Türkiye Futbol Federasyo-
nu ile 1996 yılından bu yana 
kesintisiz olarak sürdürdüğü 
sponsorluk sözleşmesini 2023 
yılına kadar uzattı. 7 Ekim Pa-
zartesi günü Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun Riva’daki 
Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 
düzenlenen yeni dönem spon-
sorluk anlaşması imza töreni-
ne; Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Başkanı Nihat Özde-
mir, TFF Onursal Başkanı 
Sayın Şenes Erzik, A Milli Ta-
kım Teknik Direktörü Şenol 
Güneş, TFF Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Milli Takım oyuncu-
ları ve Mercedes-Benz Türk 
yöneticileri katıldı.

Türk futbolunun en uzun 
soluklu sponsorluğunun 4 yıl 
daha uzatılmasıyla yeni bir 
döneme geçilirken Mercedes-
Benz Türk; Milli Takım oyun-
cularının, yöneticilerin ve 
teknik ekibin en güvenli ve 
konforlu şekilde ulaşımları için 
federasyonun ihtiyaçlarını kar-
şılamaya devam edecek.  

Uzatılan sözleşme kapsa-
mında Milli Takım oyuncuları 
için özel tasarlanan Mercedes-
Benz Milli Takım Otobüs-

KURUMLARIN ekonomik, 
çevresel ve sosyal etkilerini 
proaktif olarak ele alıp yöne-
terek önemli etkiler yaratmış 
projelerin öne çıkarılarak 
geniş kitleler ile paylaşması-
nın hedeflendiği Sürdürüle-
bilir İş Ödülleri kapsamında 
“Kadının Güçlendirilmesi” 
kategorisinin bu yılki kaza-
nanı Mercedes-Benz Türk’ün 
“Her Kızımız Bir Yıldız” 
projesi oldu. 17 Ekim 2019 
tarihinde gerçekleşen törende 
Mercedes-Benz Türk’ün ödü-
lünü Kurumsal İletişim Mü-
dürü Ezgi Yıldız Kefeli aldı.

Mercedes-Benz Türk’ün, 
toplumda kadının her alan-
da hak ettiği güce kavuşması, 
kadınlara sosyal ve ekonomik 
hayatta fırsat eşitliği tanınması 
hedefiyle 2004 yılında Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği 
ile başlatılan “Her Kızımız Bir 
Yıldız” projesi, 2019 yılı itiba-
rıyla 15’nci yılını tamamladı.

Mercedes-Benz Türk kız 
öğrencilerin eğitimine, kişisel 
gelişimine ve istihdamına kat-

lerine ek olarak Federasyon 
Yönetimi’nin de güvenli ve 
konforlu seyahat edebilme-
si için Mercedes-Benz marka 
otomobil ve hafif ticari araç-
lardan oluşan dev bir filo Tür-
kiye Futbol Federasyonu’nun 
hizmetine sunuluyor. Yeni 
dönemde Türkiye Futbol 
Federasyonu’na 92 araçlık dev 
bir filo tahsis ediliyor.

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün 
imza töreninde yaptığı konuş-
mada, Mercedes-Benz Türk’ün 
1996 yılından bu yana Türkiye 
Milli Futbol Takımları spon-
sorluğunu aralıksız sürdürdü-

kı sağlıyor.
Proje kapsamında maddi 

desteğin yanı sıra bursiyerlerin 
kişisel ve mesleki gelişimleri-
ne de büyük önem veriliyor, 
bursiyerler yaşadıkları illerde 
ziyaret edilerek kişisel gelişim 
eğitimleri veriliyor. Başarı-
lı bursiyerler İstanbul’da bir 
hafta misafir ediliyor. Bursi-
yerlere “Bilgisayar Bilimleri ve 
Kodlama” eğitimleri veriliyor 
ve online İngilizce kursları ile 
yabancı dil öğrenmelerine des-
tek olunuyor

Mercedes-Benz Türk, Her 
Kızımız Bir Yıldız desteği ile 
eğitimini başarıyla tamamla-
yan kızlara istihdam olanak-
ları da sunuyor. Hâlihazırda 
üretimde çalışan kadın şirket 
çalışanlarının yüzde 20’si Yıl-
dız Kızlar’dan oluşuyor.

Şirket adına ödülü kabul 
eden Mercedes-Benz Türk 
Kurumsal İletişim Müdürü 
Ezgi Yıldız Kefeli, “15 yıldır 
aralıksız sürdürdüğümüz Her 
Kızımız Bir Yıldız projesinin 
yeni bir ödül almasından do-

ğünü, bunun da şirketin uzun 
vadeli bakış açısı çerçevesinde 
gelenek, sadakat ve istikrar 
kavramlarına verdiği büyük 
önemin göstergesi olduğunun 
altını çizdi. Süer Sülün; “Tür-
kiye Milli Futbol Takımları’nın 
en uzun soluklu ve istikrarlı 
destekçisi olduğumuz için çok 
mutluyuz. Mercedes-Benz 
Türk olarak 23 yıldır her koşul-
da Milli Takımlarımızın yanın-
da yer aldık ve bugün bu deste-
ğimizi 4 yıl daha uzatmak üzere 
imza atıyoruz. Ülkemizi dün-
yada da başarıyla temsil eden 
takımlarımıza olan desteğimizi 
sürdürme konusunda kararlı 

layı büyük mutluluk duyu-
yoruz. Türkiye’deki en uzun 
soluklu ve sürdürebilir sosyal 
sorumluluk projelerinden 
biri olan ‘Her Kızımız Bir 
Yıldız’ projesinin hedefi genç 
kadınların güçlenmelerine 
destek olmak. Proje çerçeve-
sinde kız öğrencilere eğitim 
bursu veriyoruz ayrıca çeşit-
li kişisel ve mesleki gelişim 
programları uyguluyoruz. 
Örneğin Yıldız Kızlar’ın 
üniversiteyi kazanma oranla-
rını artırmak için sınava gi-
recek öğrencilere ihtiyaçları 
doğrultusunda soru setleri 
hazırlamak üzere, bir başka 
KSS projemiz olan Mercedes-
Benz Türk StartUP yarışma-
mızda derece alan “Bir Bilene 
Sor” girişimi ile iş birliği yap-
tık. Tüm bunlara ek olarak 
Yıldız Kızlarımınıza istih-
dam olanakları sunuyoruz. 
Bugün üretim tesislerimizde 
çalışan kadınların yüzde 20’si 
‘Her Kızımız Bir Yıldız’ bur-
siyerlerinden oluşuyor. Her 
Kızımız Bir Yıldız projesi ile 

ve istikrarlıyız. Mercedes-Benz 
Türk ailesi olarak özellikle 
önümüzdeki günleri iple çeki-
yoruz. 11 Ekim’de Arnavutluk 
ve 14 Ekim’de Fransa maçla-
rında elde edecekleri galibiyet-
ler karşılığında 2020 Avrupa 
Şampiyonası’na katılma hakkı 
kazanacak olan Milli Takımı-
mıza canı gönülden başarılar 
diliyor; tüm sporcularımızın ve 
Federasyon’un yeni başarılara 
imza atmasını temenni ediyo-
ruz” dedi. 

Türkiye Futbol Federasyo-
nu Başkanı Nihat Özdemir, 
1996 yılından beri iş birliği 
içerisinde oldukları Mercedes-
Benz Türk’ün, Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun en uzun so-
luklu sponsoru olduğunu be-
lirterek, “23 yıl dile kolay… Yol 
arkadaşlığımızda çeyrek asrı 
geride bırakıyoruz. Dünyada 
da örneği az bulunan, en uzun 
soluklu sponsorluk anlaşması-
nı yenilemenin gururunu yaşı-

bugüne kadar 5.000’i aşkın 
genç kadının hayatında do-
kunduk. Bundan sonra da 
kadınların hak ettikleri güce 
kavuşmaları için destek ver-
meye devam edeceğiz.”

2 Ödülde Stevie’den 
Mercedes-Benz Türk, iki 

yeni uluslararası ödül kazana-
rak başarılarına yenilerini ek-
ledi. Uluslararası işletmelerin 
kendi alanlarındaki başarılı 
çalışmalarının yarıştığı Stevie 
Ödülleri’nden iki kategoride 
ödül kazanan Mercedes-Benz 
Türk, Hack.İstanbul etkinliği 

yoruz.  Bir otobüs ile başlayan 
iş birliğimiz, büyük bir araç 
filosuna dönüştü ve kendile-
rine bu öz verili yaklaşımları 
için teşekkür ediyoruz. Türk 
futboluna olan özel ilgilerinin 
daha uzun yıllar sürmesini di-
liyoruz. 1996 yılından bu yana 
A Milli Takımımızın aralıksız 
yanında olan Mercedes-Benz 
Türk sadece maddi değil özel-
likle manevi desteği ile bu sü-
reçte kazandığımız başarılarda 
önemli rol üstlendi. Kendileri 
ile çok güzel bir dayanışma 
örneği sunduk. Yol arkadaşlı-
ğımız sürecinde, hep birlikte 4 
Avrupa Şampiyonası, 1 Dün-
ya Kupası finallerine katılma 
heyecanı yaşadık. Sadece fi-
nallere katılmakla kalmadık, 

ile ‘Konferanslar & Etkinlik-
ler-Teknoloji Kategorisi’nde 
Altın Stevie’nin sahibi olur-
ken, 2019 yılını karşılarken 
şirket çalışanlarının oynadığı 
ve şirket içerisindeki çeşitlilik, 
tutku ve bağlılığa vurgu yaptı-
ğı yılbaşı filmi ‘Orchestra’ ile 
de ‘İç İletişim Kategorisi’nde 
Bronz Stevie’ye layık görüldü. 
19 Ekim’de Viyana’da gerçek-
leştirilen törene ödüllerini 
almak üzere Mercedes-Benz 
Türk İşgücü Yönetimi Grup 
Müdürü Başak Demiryumruk 
Dikici ve ekibi ile Mercedes-
Benz Türk Küresel IT Çözüm-
leri Merkezi Strateji ve Perfor-

Dünya üçüncüsü olduk. Av-
rupa Şampiyonaları’nda yarı 
final, çeyrek final oynadık. 
Şenol Güneş Hocamıza, eki-
bine, kadromuza inanıyoruz, 
güveniyoruz ve daha önemli 
başarılara ulaşmayı ümit edi-
yoruz. İnşallah ülke olarak hep 
birlikte, istikrarlı bir turnuva 
takımı olup, sadece 2020’nin 
değil 2022’nin, 2024’ün, önü-
müzdeki tüm finallere katıl-
manın coşkusunu yaşayacağız” 
dedi. Türk halkının destekleri 
ile Milli Takım haftasını milli 
bayrama dönüştürmek istedik-
lerini ifade eden Başkan Ni-
hat Özdemir, Mercedes Benz 
Türk’le yapılan anlaşmanın 2 
maç öncesinde Milliler için iti-
ci güç olacağını belirtti.

mans Grup Müdürü Deniz 
Köksal katıldı.

Mercedes-Benz Türk’ün, 
inovasyon ve yaratıcılığa ver-
diği değeri gözler önüne ser-
diği ilk hackathon etkinliği 
olan Hack.Istanbul 1-2 Aralık 
2018 tarihleri arasında dü-
zenlenmişti. Türkiye’nin po-
tansiyeline inanarak, geleceğe 
gidilen yolculukta toplumla 
beraber yürümenin ve birlikte 
yenilikleri geliştirmenin gücü-
ne inanan şirket, düzenlediği 
hackathon konusunu ‘Disco-
ver the Future of Mobility’ o-
larak belirlemişti. Toplam bin 
300’den fazla başvuru alınan 
Hack.Istanbul’da 13 takımda 
yer alan 55 öğrenci ve genç 
profesyonel, iki gün boyunca 
24 saat aralıksız olarak gele-
ceğin mobilite çözümlerine 
odaklandılar. Yarışmada ilk 3’e 
girenlere toplamda 37 bin 500 
TL’lik para ödülü, takım üye-
lerinin her birine Ruspberry Pi 
B Plus ve ayrıca birinci olan ta-
kıma Stuttgart’taki Mercedes-
Benz Müzesi ve Daimler A.G. 
Sindelfingen Fabrika gezisi 
hediye edilmişti. 

TFF Ana Sponsoru 
Mercedes-Benz İle
Sözleşmesini Uzattı

Her Kızımız Bir Yıldız Projesine Ödül 

Mercedes-Benz Türk, 23 yıldır aralıksız 
sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu ve A 
Milli Futbol Takımı Ana Sponsorluğu’nu 2023 
yılına kadar uzattı.  

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş  (solda) 
ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün
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yılında tamamen elektrikli 
Jumpy ve 2021 yılında ise 
tamamen elektrikli yeni Ber-
lingo Van satışa sunulacak.

Citroën Jumpy, kompakt 
van segmentinde çıtayı be-
lirleyen ve çok sevilen bir 
model. Markanın “Inspired 
by Pro” stratejisine uygun 
olarak ve hafif ticari araç 
müşterilerinin gereksinim-
lerini karşılamak üzere geliş-
tirilen Citroën Jumpy2016 
yılında tanıtıldı ve bu süre 
içerisinde 135 bin adet satıl-
dı. Sağlam, dayanıklı ve ge-
niş kargo alanı ile son derece 
kullanışlı bir otomobil olan 
Citroën Jumpy beş farklı 
versiyonu ile satışa sunu-
luyor. Tüm bu versiyonlar; 
yükseltilmiş süspansiyon, 
koruma plakası, artırılmış 
taşıma kapasitesi, sürüş des-
tek sistemleri, konfor ve gü-
venliğe odaklı donanımlarla 
uzun mesafe kullanımı ve 
daha atak ve pratik özellik-
leriyle şehir içi sürüş olmak 
üzere üç farklı kullanıcı 
grubunu hedefliyor. Tüm 
bu versiyonlar ve donanım-
larla Citroën Jumpy farklı 

CITROEN, 2025 yılına 
kadar elektrikliye geçiş stra-
tejisine uygun olarak birçok 
elektrikli modelini pazara 
sunmayı ve tamamen elekt-
rikli bir ürün gamına geçmeyi 
hedefliyor.

Citroën 2019 yılının ilk 
yarısında elde ettiği yüz-
de 9,2’lik pazar payı ile 
Avrupa’da 6’ncı sırada yer 
alıyor.. Marka, 2025 yılına 
kadar elektrikliye geçiş stra-
tejisine uygun olarak birçok 
elektrikli modelini pazara 
sunmayı ve tamamen elekt-
rikli bir ürün gamına geç-
meyi hedefliyor. Markanın 
elektrikli hamlesi Citroën’in 
büyümesi için önemli bir 
itici güç olacak ve hafif tica-
ri araç modellerinin yanı sıra 
markanın binek modellerine 
de yansıyacak. Marka, bir 
sonraki adım olarak 2020 yı-
lında Groupe PSA’nın geliş-
tirmiş olduğu elektrikli araç 
teknolojilerinden yararlanan 
Jumpy modelinin tamamen 
elektrikli versiyonunu pazara 
sunacak. Bunu 2021 yılında 
tamamen elektrikli yeni Ber-
lingo Van takip edecek.

Yenilikçi yaklaşım ve çö-
zümlerle enerji geçiş süreci-
ne de öncülük etmek isteyen 
Citroën, hafif ticari araç 
ürün gamı için kapsamlı bir 
elektrikliye geçiş hamlesi 
başlatmış durumda. Belirli 
hedef pazarlarda zaten satış-
ta olan Berlingo Electric ve 
tanıtılacak Jumper Electric 
(2020 başlarında) ile başla-
mak üzere marka, hafif tica-
ri araç pazarı müşterilerine 
elektrikli çözümler sunmayı 
ve 2021 yılına kadar tama-
men elektrikli kompakt van 
modeller sunmayı hedefli-
yor. Söz konusu ürün gamı 
ticari araç kullanıcıları ve 
profesyonellere; konforlu 
bir ortam, uygun kullanım 
maliyetleri ve şehir mer-
kezlerinde sürüş özgürlüğü 
gibi çok önemli avantajlar 
sağlıyor. Marka, Groupe 
PSA’nın tamamen elektrik-
li güç ve aktarma organları 
alanındaki bilgi birikimi ve 
deneyiminden yararlanarak 
önümüzdeki iki yıl içinde ta-
mamen elektrikli hafif ticari 
araçlar pazara sunacak. Bu 
hedef doğrultusunda 2020 

çok-enerjili platformu üze-
rinde yükselen tamamen 
Elektrikli Jumpy kullanıcı-
nın gereksinimleri doğrul-
tusunda iki farklı menzil 
versiyonuyla sunulacak. 
Kullanıma sunulan menzil 
çözümleri farklı hafif ticari 
araç kullanıcıları ve profes-
yonellerin günlük iş akışı 
göz önünde bulundurularak 
belirlendi. Tamamen Elekt-
rikli Jumpy’de 50 kWh ka-
pasiteli batarya tek bir şarj 
ile WLTP döngüsüne göre 
200 km ve 75 kWh kapasi-
teli batarya tek bir şarj ile ise 
WLTP döngüsüne göre 300 
km menzil sunuyor. 

 2020 yılında satışa sunu-
lacak olan Elektrikli Jumpy, 
elektrikli kompakt hafif ticari 
araçlar sınıfında öncü olmayı 
hedefliyor. 

FORD Otosan’ın ağır ticari 
araç markası Ford Trucks’ta 
Türkiye ve Uluslararası Pa-
zarlar Pazarlama Müdürlü-
ğü görevine Emine Coşkun 
getirildi. 

1 Ekim tarihi itibarıyla 
Ford Trucks Orta Doğu 
& Afrika Pazarlarından 
sorumlu Bölgeler Müdü-
rü olarak atanan Bahattin 
Topçu’dan koltuğunu dev-
ralacak Coşkun, 2000 yı-
lında başladığı Ford Otosan 
kariyerinde farklı görevler 
almış, Şubat 2019’dan bu 

Citroën Ürün ve Strateji 
Direktörü Laurence Hansen 
yapmış olduğu değerlendir-
mede: “Citroën, hafif ticari 
araçlar konusunda yaklaşık 
90 yıllık bir deneyime sahip 
asırlık bir marka. Çevre ko-
nularına her zaman büyük 
bir özen gösteren ve enerji 
geçiş sürecinde öncü oyun-
culardan biri olan Citroën, 
hafif ticari araç ürün gamı-
nın elektrikliye geçişi ile çok 
önemli bir hamle başlatıyor. 
Marka, Groupe PSA’nın 
elektrikli güç ve aktarma or-
ganları konusundaki bilgi 
birikimi ve deneyiminden ya-
rarlanarak 2021 yılına kadar 
her bir kompakt van modeli 
için bir elektrikli versiyon 
sunarak içten yanmalı motor 
seçeneklerini tamamlamayı 
hedefliyor” dedi. 

yana da Ford Trucks Satış 
Yurtiçi ve İhracat Satış Ope-
rasyonları Müdürlüğü göre-
vini yürütmekteydi.

İstanbul Üniversitesi İn-
gilizce İktisat Bölümü’nden 
mezun olan ve yüksek lisans 
programını Bilgi Üniversi-
tesi Pazarlama İletişiminde 
tamamlayan Coşkun, ak-
tif iş hayatına 2000 yılında 
Ford Otosan’da başladı. 
2000-2014 yılları arasında 
Nakit Yönetimi Finansma-
nı, Proje Finansmanı, Sa-
tış Pazarlama Finansmanı, 
Bütçe ve Kar Analiz Müdür 
Yardımcılığı, Satış Planlama 
ve Analiz Müdürlüğü görev-
lerinde bulundu. 

2014 yılında Köln’de Ford 
Avrupa Satış Operasyonları 
ve Planlama Koordinatör-
lüğüne, ardından 2017 yı-
lında Ford Avrupa Vignale 
Pazarlama Müdürlüğü gö-
revine atandı. 2019 yılında 
Türkiye’ye dönen Coşkun, 
son olarak Ford Trucks Yur-
tiçi ve İhracat Pazarları Satış 
Operasyonları Müdürlüğü 
görevindeydi.

kullanıcıların beklentilerini 
karşılayan ideal yol arkadaşı 
olarak öne çıkıyor. 

Hafif ticari araçta
elektrik konforu

Şehir içi ve uzun menzili 
sayesinde şehir dışında da 
mobil olma imkânı sunan 
Citroën, 2020 yılında hafif 
ticari araç kullanıcıları ve 
profesyoneller için kompakt 
van modelinin tamamen 
elektrikli bir versiyonunu 
ürün gamına ekleyecek. Per-
formans konusunda ödün 
vermeyen Elektrikli Jumper; 
kullanım kolaylığı ve rahat-
lık arayan ama aynı zamanda 
çevrecilik açısından içinin 
rahat olmasının isteyen kul-
lanıcıları hedefliyor. Ayrıca 
ticari araç kullanıcılarına ve 
profesyonellere sadece kulla-
nım anında yakıt ekonomisi 
veya emisyon kısıtlaması olan 
kent merkezilerine özgür-
ce girebilme gibi avantajları 
sunmanın yanı sıra, aynı za-
manda çevreyi koruma konu-
sunda göstermiş olduğu has-
sasiyet nedeniyle de olumlu 
bir izlenim bırakıyor. 

Groupe PSA’nın EMP2 

Citroen Hafif Ticari Araçlarda
Elektrikli Dönem Başladı

Temsa İş Makinaları Crown 
Depo Ekipmanlarını Tanıttı

Ford Trucks’ın Yeni 
Pazarlama Müdürü 
Emine Coşkun OlduKOMATSU markalarının 

Türkiye distribütörlüğü-
nü yürüten Temsa İş Ma-
kinaları, bu yıl 25’inci kez 
gerçekleştirilen Avrasya 
Ambalaj Fuarı’na katıldı. Fu-
arda, fonksiyonelliği ve ino-
vatif yaklaşımı ile öne çıkan 
“Crown depo çözümleri” ve 
Komatsu forkliftlerini tanı-
tan Temsa İş Makinaları uç-
tan uca sunduğu çözümlerle 
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 

Temsa İş Makinaları, fuar-
da ambalaj endüstrisi gereksi-
nimlerini geniş ürün gamıyla 
karşılayabilen Crown’u ziya-
retçilerle buluşturdu. Her yıl 
ambalaj sektörünün önemli 
markalarını ve sektör profes-
yonellerini bir araya getirme-
ye devam eden, gıda ve gıda 
dışı tüm endüstrilerin çözüm 
arayışları için bölgenin önem-
li buluşma noktası olan fuar-
da, Temsa İş Makinaları salon 
10, stant 1001’de yer aldı. 

“Depolamanın Çözüm 
Deposu” mottosu ile faali-
yet gösteren Crown depo 
ekipmanları, 1945 yılından 
bu yana depolama alanında 
her ihtiyacı karşılayabilecek 

ürün gamı ve teknolojiler ile 
çözüm sunuyor. Crown depo 
ekipmanları, akülü forklift, 
reach truck, dar alan sipariş 
toplayıcı ve yüksek raf istif-
leyici, istifleyici, transpalet ve 
çekme makinalarından olu-
şuyor. Geniş ürün gamından 
fuarda tanıtılan, Crown depo 
ekipmanlarından SC Serisi 
ve FC Serisi Forklift, WAV 
Serisi sipariş toplayıcı, WT 
ve WP Serisi transpalet, ES 
Serisi istifleyici ve ESR Serisi 
Reach Truck ziyaretçiler tara-
fından büyük beğeni topladı.

Her yüke göre bir çözü-
mü olmasına vurgu yapan 
Crown’un, fuarda ambalaj 
sektörüne yönelik sunduğu 
depolama çözümleri dikkat 
çekti. Özellikle hem opera-
törlerin konforunu hem de 

operasyonel verimliliği artı-
ran çözümleri ve dar alanlarda 
bile fonksiyonelliğinden ödün 
vermeyen kompakt ekipman-
ları, ambalaj sektörünün ihti-
yaç duyduğu depolama ve ta-
şımacılık alanlarında sunduğu 
çözümlerle ön plana çıktı. 

Temsa İş Makinaları, fu-
arda ayrıca 1983 yılından 
beri Türkiye, Azerbeycan, 
Gürcistan distribütörlüğü-
nü yürüttüğü, Komatsu’nun 
yüksek tonajlı işlere yönelik 
FD30 ve FD40 model dizel 
forkliftlerini sergiledi.
Crown depo çözümlerinin 

yeni web sitesi yayında
Temsa İş Makinaları’nın 

distribütörlüğünü yürüttüğü 
Crown’un “www.depoco-
zumleri.com” adresiyle ye-
nilenen web sitesi, modern, 

işlevsel ve kullanıcı dostu 
yüzüyle yayına geçti. Masa-
üstü ve mobil uyumlu ola-
rak hazırlanan SEO uyumlu 
web sitesinde,kullanıcıların 
ihtiyaçları doğrultusunda 
diledikleri bilgilere hızlıca 
erişmesi hedefleniyor. 

Web sitesinde, Crown 
forklift, reach truck, istifleyi-
ci, transpalet, dar alan sipariş 
toplayıcısı ve çekme makina-
sı gibi tüm ürün gruplarında 
yer alan modellere ait teknik 
ve donanım özelliklerine, ta-
nıtım dosyalarına ilgili ürün 
grubunun altından ulaşılabi-
liyor. Bilgiye ulaşmanın yanı 
sıra, ziyaretçiler, web sitesin-
de yer alan iletişim formları 
aracılığıyla Crown’un sun-
duğu depo teknolojileri ve 
çözümleri hakkında uzman 
kişilerden destek alabiliyor.

Site ziyaretçileri ilgilen-
dikleri ürün ile ilgili satın 
alma ya da kiralama taleple-
rini formlar vasıtasıyla ilgili 
birime anında gönderebili-
yor. Ayrıca beğendikleri ürün 
ile ilgili bilgilerin gönderimi 
whatsapp ve mail ortamında 
tek tıkla kolayca yapılabiliyor. 
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YENI nesil Scania, Latin 
Amerika’da “Yılın Kamyonu” seçil-
di. Seçim, 15 ticari araç editörü ve 
Brezilya, Arjantin, Şili ve Peru’dan 
uzman gazetecilerden oluşan 23 
kişilik bir jüri tarafından yapıl-
dı. Scania’ya ödülü, Latin Ameri-
ka’daki en büyük taşımacılık fuarı 
Fenatran’da verildi.

Jüri Başkanı Marcos Villela “Yeni 
nesil Scania, yalnızca yakıt ekono-
misinde değil, aynı zamanda nakli-
yat ekonomisini de artırdığı ve iklim 
değişikliğiyle mücadelede olağanüs-
tü olduğu için bu ödülü hak etti” 
şeklinde değerlendirdi. 

ENERJI endüstrisi için dünyanın en 
zengin petrol rezervlerine gidebilmek 
veya uzak bir ülkeye güç götürmek, 
her koşulda ağır yükleri kaldırabile-
cek modern araçlar gerektiriyor.

Allison Transmission ve Iveco 
Astra, yakın zamanda Ürdün’deki 
Attarat Um Ghudran petrol ma-
deni ve elektrik santrali projesi ile 
Tanzanya’daki Kinyerezi doğalgaz 
santrali gibi dünyanın en zorlu iki 
şantiyesini göreve hazır araçlarla 
desteklemek için bir araya geldiler.

Ürdün’ün ağır yük taşımacılığı 
şirketi Orient Ağır Nakliye, yüksek 
performanslı araç ihtiyaçları içinfi-
losunu Allison tam otomatik şan-
zıman donanımlı Iveco ağır hizmet 
kamyonları ile güçlendirdi. 

Allison tam otomatik şanzıman, 
tekerleklere daha fazla güç sağlamak, 
olağanüstü yol tutuş, manevra ka-
biliyeti ve hızlı ivmelenme sunmak 
için motor torkunu sarsıntısız bir 
şekilde arttırıyor. Allison şanzıman 
donanımlı Astra HD9 kamyonların 
kullanım kolaylığı, sürücünün vites 
değiştirme endişesi yaşamadan yol ko-
şullarına konsantre olmasını sağlıyor.

Allison Transmission Uygulama 
Mühendisi Bruno Re, açıklamasında; 
“300 tonun üzerinde yük çeken sü-
rücüler, salyangoz hızında ilerlemek 
zorunda kalıyor. Uzun mesafelerdeki 
eğimleri ve aşırı sıcakları aşmak için 
yüksek kapasiteye ihtiyaçları oluyor. 
Allison şanzımanlar, bu görevleri yük-
sek performans ile yerine getiriyor” 
diye belirtti, Astra araçları, Ürdün’ün 
elektrik santralinde 327 tonluk bir 
buhar jeneratörü dahil olmak üzere 
çeşitli ağır iş ekipmanlarını taşımak 
için kullanılıyor. Çekiciler, maden ağ-
zını oluşturmak, kazan temellerini in-
şa etmek ve diğer altyapı ihtiyaçlarını 
sağlamak gibi zorlu arazilerdeki ağır 
görevler için gereken gücü sağlıyor.

Latin Amerika’da yılın kamyonu 
ödülü, son 1 yılda piyasaya sunu-
lan kamyonlar arasından seçiliyor. 
Ödüllerde karayolu taşımacılığı ve-
rimliliğine katkı, teknolojik yenilik, 
rahatlık, güvenlik, sürüş kabiliyeti, 
yakıt ekonomisi, çevresel ayak izi 
ve toplam işletme ekonomisi gibi 
önemli kriterler göz önünde bulun-

durularak veriliyor. 
Yeni nesil Scania kamyonları, da-

ha önce 2017 yılında Avrupa’da “U-
luslararası Yılın Kamyonu” ödülünü 
kazanmıştı. Bu yıl ise Scania, “Yeşil 
Kamyon 2019” ödülüne üst üste 
üçüncü kez layık görüldü. Scania R 
450, sınıfında en verimli ve en çev-
reci ağır ticari taşıt olarak gösterildi. 

Scania Amerika’da 
Yılın Kamyonu Seçildi 

Şantiye
Projelerinde 
Allison ve
Iveco İşbirliği 
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olarak sinemaya erişimi kısıtlı 
olan çocuklara destek olmak-
tan büyük mutluluk duyuyo-
ruz’’ açıklamasında bulundu.

Sanat İçin Yola Çık Kültür 
ve Sanat Derneği Başkan Yar-
dımcısı Erol Gözen, derneğin 
kuruluş amacını şu sözlerle 
özetledi: “Her oyun çocuk-
lar için keyiflidir. Fakat sanat 
etkinlikleriyle ve sanatla ilgi-
lenen çocuklar, yaşıtlarından 
birkaç adım daha önde olur-
lar. Çünkü yaşama dair edin-
dikleri izlenim ve beceriler 
sayesinde, zihinsel ve fiziksel 
gelişimleri daha hızlı olur. 

tini postpay, yani sonradan 
ödeme yönteminde fatura-
landıran ilk yakıt ve servis 
kartı sunucusu olacak. Böy-
lece sürücüler artık hız şe-
ridini kullanabilecek ve du-
rup, araçtan inmek zorunda 
kalmayacak. Faturalandırma 
ise sonradan elektronik ola-

TIRSAN, Türkiye’nin gele-
ceği gençler ve çocuklar için 
eğitim ve kültür projelerini 
desteklemeye devam ediyor. 
Tırsan, sinemaya gitme şan-
sı daha az olan çocukları ve 
gençleri sinema ile tanıştırma-
yı hedefleyen,   Milli Eğitim 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı iş birliği ile Trabe-
zunta Film ve Sanat İçin Yola 
Çık Kültür ve Sanat Derneği 
projesi, “Çocuklar için Gezen 
Sinema”nın ana sponsoru ol-
du. Tırsan tarafından bağışla-
nan mobil sinema salonunun 
2019 yılında 12 ilde 80 bin öğ-
renciye ulaşması hedefleniyor.

Proje ile ilgili açıklamalar-
da bulunan Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, Tırsan’ın 
gelecek nesiller ile ilgili sos-
yal sorumluluk projelerine 
verdiği önemi vurgulayarak, 
“Kurulduğu günden bu yana 
tüm paydaşlarımızla birlikte 
sektörümüz ve ülkemiz için 
çalışıyoruz. Geleceğimiz için 
eğitim ve kültür projelerine 
destek veriyoruz.

Çocuklarımıza fayda sağ-

DKV Euro Service, İspan-
ya’da önemli bir ortaklık 
gerçekleştirdi. İspanyollar 
için uluslararası otoyol geçiş 
ve yakıt ödemeleri ile KDV 
iadesi hizmetleri sunan ve 
bu alanda İspanya pazarının 
lideri olan Spanish VAT Ser-
vices şirketinin hisselerinin 
yüzde 25’i DKV tarafından 
satın alındı.

Satın alma anlaşma-
sı İspanya’nın başkenti 
Madrid’de imzalandı. Geçen 
yılki cirosu 200 milyon Avro 
olan VAT Services şirketi-
nin bin 500’ün üstünde aktif 
müşterisi ve dünya çapında 
kullanılan 36 bin geçiş kutu-
su bulunuyor. Şirketin yüzde 
57 çoğunluk hissesi ise Alfaro 
ailesinde kaldı.

layacak projeler bizim için 
önemli. Sanatla erken yaşta 
tanışan çocukların yetenekle-
rinin geliştiği, iş birliğine daha 
yatkın oldukları ve kendileri-
ne hedef koyup gerçekleştirme 
becerilerinin arttığı bilimsel 
raporlar ile destekleniyor.

Araştırmalar, ülkemizde sa-
natın sinemanın tüm çocuk-
lara ulaşması konusunda daha 
gayretli olmamız gerektiğini 
ortaya koyuyor. Her çocu-
ğumuzu sanatla tanıştıracak 
projelere destek vermekten, 
“Çocuklar için Gezen Sine-
ma” projesinin ana sponsoru 

Kurulan ortaklıkla ilgili 
olarak DKV CEO’su Marco 
van Kalleveen, “VAT Services 
ile bu stratejik yatırımı yap-
maktan mutluluk duyuyoruz. 
Birlikte büyüyeceğiz” dedi.

VAT Services Genel Mü-
dürü Carlos Alfaro ise, 
“DKV’nin VAT Services’e 
katılmasıyla ürün portföyü-
müzün pazarlamasında güçlü 
bir artış ivmesi bekliyoruz. 
Bu da şirketimizin İberya 
yarımadasındaki büyümesi-
ne önemli bir katkı yapacak” 
ifadesini kullandı. 

DKV ile Sırbistan 
otoban ücretleri

sonradan ödenecek
DKV Euro Service, 1 

Ekim 2019 itibarı ile Sırbis-
tan’daki TIR otoban ücre-

noktada onların yanında ol-
mak için varız” açıklamasında 
bulundu. Sözlerine şu şekilde 
devam eden Gözen, “Çocuk-
lar için Gezen Sinema” pro-
jesinde bizlerden desteklerini 
hiçbir zaman esirgemeyen 
Tırsan ailesine çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.
Tırsan Nufam 2019 fuarında 

üç yeni aracını sergiledi
Tırsan, Almanya’nın Karl-

sruhe şehrinde 26-29 Eylül 
tarihleri arasında gerçek-
leşen ticari araç fuarı NU-
FAM 2019’da bünyesindeki 
Kässbohrer’in üç aracının 
lansmanını gerçekleştirdi.

İnovatif araçlarıyla “Em-
niyet” kategorisinde Treyler 
İnovasyon 2017 ve “Şasi” 
kategorisinde Treyler İnovas-
yon 2019 ödüllerinin sahibi 
olarak teknolojisiyle dünya 
treyler sektörüne yön veren 

CARD ve araç ruhsatını 
göstermesi yeterli olacak. 
Bunun üzerine, doğrudan 
orada müşteriye özel olarak 
yapılandırılan OBU’yu ala-
cak. O andan itibaren müş-
terinin Sırbistan’daki tüm 
otoban işlemleri bu kutu 
üzerinden ücretlendirilecek 
ve DKV üzerinden ayda bir 
kez faturalandırılacak. 

Türkiye, Yunanistan, 
Bulgaristan, Romanya ve-
ya Macaristan’dan Orta 
ve Kuzey Avrupa’ya veya 
Rusya’dan Güney Avrupa’ya 

Tırsan, segmentinin en hafif 
damperli silo aracı K.SSK 60 
ADR, inşaat sektörü için ge-
liştirdiği 2 dingilli çelik dam-
per K.SKS B ve tarım maki-
neleri taşımacılığında en iyi 
yük dağılımı ve maksimum 
manevra kabiliyeti sunan yeni 
Low-Loader ürünü K.SLL B 
2 ile fuarın yıldızı oldu.

İnşaat için geliştirilen çelik 
damper Kässbohrer K.SKS 
B, 9 ton taşıma kapasiteli çift 
dingili sayesinde geleneksel 2 
dingilli damperlerden 1 ton 
daha fazla taşıma kapasite-
sine sahiptir ve 26 ton yük 
taşıyabilmektedir. Bu özel-
lik, faydalı yükün king-pin 
bölgesine dağıtılmasından 
kaynaklanmakta ve bu sayede 
dingillerin kullanım ömrü-
nü de uzatmaktadır. Ayrıca 
üstyapı ve şasi entegrasyonu, 
araç stabilitesini artırarak tit-
reşimi ve gürültüyü önleyen 
şasi ve gövde sabitleme yapı-
sıyla daha da geliştirilmiştir. 
Bu entegre yapı, damper mili 
ve hidrolik silindir bağlan-
tılarındaki ters hareketleri 
azaltırken, aynı zamanda seyir 
sırasında ortaya çıkabilecek 
kaynak bölgelerindeki yanal 
kuvvetleri önleyerek aracın 
ömrünü uzatmakta ve kulla-
nım güvenliği sağlamakta.

giden uluslararası taşımacı-
ların geçiş yaptığı Sırbistan, 
lojistik açıdan önemli bir 
transit geçiş ülkesi olmasıyla 
dikkat çekiyor.  

Sırbistan otoyollarının da 
sonradan ödeme yöntemin-
de müşterilerin hizmetine 
sunulmasıyla, DKV müşte-
rileri Türkiye’den yola çıkıp 
Bulgaristan gümrük öde-
meleri ve Hırvat otobanları 
dâhil olmak üzere, örneğin 
Hollanda’ya kadar hiç kesin-
tisiz 2 bin 700 kilometre yol 
yapabilecekler.

Ayrıca, kolektif çabalarıyla 
sosyalleşen çocuklar, öznel 
yaratıcılıklarıyla da ilginin 
merkezinde olmayı başarırlar. 
Sanat ve buna benzer diğer et-
kinliklerin bir başka gücü de 
çocuklara yaşadığı toplumun 
bir üyesi olduğu bilincini aşı-
lamasıdır. Çocuklar, iş birliği 
ve dayanışma kültürüyle es-
tetik algısını geliştirir. Bu fa-
aliyetler, çocuğun bireysel so-
runlarına çözüm üretmesinde 
de rehber olur. Sanat gibi 
sosyal ve kültürel etkinlikler 
bu anlamda, çocuklara öz-
güven aşılayarak daha iyi bir 
yurttaş ve sorumlu bir birey 
olarak mutlu yaşamalarına 
katkı sunar. İşte biz de tam bu 

rak gerçekleşecek. Sürücüler 
otoban ücretlerini şimdiye 
kadar sürüşten önce ödemek 
zorundaydı.

Sonradan ödemeli otoban 
kutusu, kullanıcıya doğru-
dan Sırbistan’a girerken sınır 
geçişinde verilecek. Bunun i-
çin kullanıcının sadece DKV 

Tırsan Sinemanın Tüm Çocuklara 
Ulaşması İçin Destek Veriyor

DKV’den İspanya’da Önemli İşbirliği

Tırsan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı destekleri ile Trabezunta Film 
ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği 
tarafından hayata geçirilen “Çocuklar için 
Gezen Sinema” projesinin ana sponsoru oldu.   

DKV, nakliyecilere otoyol ve yakıt ödemeleri 
ile vergi iadesi hizmeti veren Spanish VAT 
Services şirketi hisselerinin yüzde 25’ini satın 
aldı. İspanya’nın alanında önde gelen şirketi 
VAT Services, nakliyecilere toplam 42 ülkede 
56 bin benzin istasyonuna erişim sağlıyor.   

DİTAŞ’a Yeni Genel Müdür Atandı
“TÜRKIYE’NIN ilk rot 
üreticisi” ve Türkiye’nin en 
büyük araç üreticilerinin “A” 
sınıfı tedarikçisi DİTAŞ’ta 
Genel Müdürlük görevine 
Osman Zeki Sever atandı.

Üretimde 40 yılı aşkın sü-
redir uzman personeli ve sek-
törde uzun yıllara dayanan 
tecrübesiyle “Türkiye’nin ilk 

rot üreticisi” ve Türkiye’nin 
en büyük araç üreticilerinin 
“A” sınıfı tedarikçisi olan 
DİTAŞ’ta Genel Müdürlük 
görevine atanan Osman Se-
ver, 14 Ekim 2019 tarihi iti-
bariyle göreve başladı.

Anadolu’nun kalbinde 
ürettiklerini başta ABD 
ve Almanya olmak üzere 

30’dan fazla ülkeye ihraç 
ederek Türkiye ekonomisi-
ne önemli katkıda bulunan 
DİTAŞ’ın yeni Genel Mü-
dürü Osman Sever, sadece 
otomotiv değil ulaşım en-
düstrisinin güvenilir çözüm 
ortağı olarak değer yaratma 
stratejisine liderlik edecek.

DİTAŞ’taki görevinin ya-

nında Doğan Holding Sanayi 
İşleri Genel Müdürü olarak 
da görev yapacak olan Osman 
Sever, İTÜ Makine Fakültesi 
mezunu olup 1992 yılında 
MBA derecesi aldı. 1987’den 
beri otomotiv sektöründe çe-
şitli görevler üstlenen Osman 
Sever, Oyak Renault’da baş-
ladığı çalışma hayatını Ram 
Dış Ticaret’te devam ettirdi. 
Ardından Ford Otosan’da İh-
racat & İş Geliştirme Müdü-

rü ve Satış Müdürü, Karsan 
A.Ş.’de Satış ve İş Geliştirme 
Genel Müdür Yardımcısı, 
Tırsan A.Ş.’de Genel Müdür 
olarak görev yaptı.

2009-2014 yılları arasın-
da Mısır’da yerleşik GBAu-
to şirketinde sırasıyla ticari 
araçlardan sorumlu COO, 
İş Geliştirme ve Strateji C 
Level ve son olarak GBAuto 
Grubu Dep. COO’su görev-
lerinde bulundu.

DİTAŞ Genel Müdürü
Osman Zeki Sever
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Sayısal Takografta Sona Gelindi

YENI Karayolu Yönetmeliği’ne gö-
re 31.12.2019 tarihinden itibaren 
ticari araçlarda sayısal takograf veri 
analizi başlıyor. Araçların tüm sürüş 
bilgileri özellikle kaç saat kullanıl-
dığı ve ne kadar hız aşımı yaptığı 
sayısal takograflar tarafından kayıt 
altına alınacak. Otobüs ve kam-
yonlarda kullanılması zorunlu olan 
sayısal takograflar, bu araçların kara 
kutusu niteliğinde. 

Sürüş saatleri ve hız aşımları
analiz edilecek

Sayısal takograf verileri, 1 Ocak 
2020’den itibaren araç sahipleri 
tarafından Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’na gönderilecek. Bu veri-
lerin ilgili elektronik sistemleri tara-
fından sürüş saatleri ve hız aşımları 
analiz edilecek. Aynı zamanda pro-
jenin devreye alınmasıyla sürüş sa-
atleri esnetilmeyecek ve şoförler hız 
limitlerine uymak zorunda kalacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından kurulan bu sistemle tra-

fik kazalarının ve maddi hasarların 
önüne geçilecek. Ayrıca yolcuların 
ve sürücülerin trafikte kendilerini 
güvende hissetmeleri sağlanacak. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Tra-
fik Hizmetleri Başkanlığı’nın ya-
yınladığı istatistiklere göre, 2019 
yılının ilk 8 ayında toplam 271 bin 
993 kaza meydana geldi. 1.363 ka-
za “ölümlü kaza” olarak kayıtlara 
geçti, bu kazalarda 1.644 kişi haya-
tını kaybetti. 

27587 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlandı

Ölüm ya da yaralanma ile sonuç-
lanan 133 bin 31 kazanın 117 bin 
727’sinin sürücü hatalarından kay-
naklandığına dikkat çeken Tacho-
Mobile Genel Müdürü Burak Çiga, 
şu açıklamada bulundu: “27587 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Takograf Cihazları Yönetmeliği 
kapsamında, otobüs ve kamyonlar-
da sayısal takograf kullanımı zorun-
lu hale geldi. Takograf cihazı, aracın 
kat ettiği mesafeyi, hızını, sürüş za-
manını, çalışma aralıklarını ve gün-
lük dinlenme sürelerini kayıt altına 
alıyor. Veri indirme ve Analiz siste-
mi ile birlikte yeni bir otokontrol 
sistemi hayata geçecek. Bu sayede 
yollardaki trafik terörünün biteceği-
ni öngörüyoruz.” 

TachoMobile Bilişim Hizmet-
leri Limited Şirketi, 2012 yılından 
itibaren sayısal takograflar üzerine 
Ar-Ge çalışmaları yürüten, lojistik, 

mevzuat ve teknoloji alanlarında 
uzmanlaşmış bir ekip tarafından 
kurulmuştur. Sayısal takograf veri 
indirme yazılım ve donanımlarını 
kendi teknolojisi ile geliştiren Tac-
hoMobile, indirilen verilerin analizi 
ve sayısal takograf kart otoritesine 

gönderimi konusunda ilkleri ger-
çekleştirmiştir. TachoMobile uzak-
tan veri indirme kablosu ve entegre 
yazılımları ile uzaktan şirket kartı 
doğrulamasıyla mobil platformda 
veri indirme işlemini gerçekleştiren 
dünyadaki ilk şirket.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 
31 Aralık 2019’dan itibaren otobüs ve kamyonlardaki sayısal takograflardan 
veri indirme ve bu verilerin bakanlığa gönderimi zorunlu olacak.   



TİCARİ ARAÇLAR

46
EKİM 2019

da açılmayı planladığını da 
açıklıyor. Ayrıca firmanın 
hidrojenli otomobiller için 
hedefi de 2030 yılına kadar 
500 bin adet FCEV yani hid-
rojen yakıt hücreli otomobil 
üretmek şeklinde.

Hyundai, hidrojen yakıt 
hücreli HDC-6 Neptune-
konseptini tasarlarken Art 
Deco adı verilen bir tasarım 
dili kullanmış. Şirketin verdi-
ği bilgiye göre bu tasarım dili 
1930’ların ‘streamliner’ adı 
verilen aerodinamik trenlerin-
den esintiler taşıyor. Zira şir-
ketin paylaştığı görsellerden 
birinde de bu benzerliği ra-

birikimi bulunan Oğuzhan 
Avdan, ALD Automotive 
Türkiye’nin İcra Kurulunda 
da yer alacak.

Atamayla ilgili açıklama 
yapan ALD Automotive 
Türkiye CEO’su Timur Ka-
çar şunları söyledi: 

‘’Oğuzhan Bey, otomotiv 
sektöründe, özellikle Satış 

HYUNDAI, Atlanta’da 
düzenlenen Kuzey Ameri-
ka Ticari Taşıtlar Fuarı’nda 
hidrojenle çalışan yakıt hüc-
reli çekici konseptini ortaya 
çıkardı. Fütüristik bir tasarı-
ma sahip olan HDC-6 Nep-
tune adlı konsept çekici, 
1930’ların tren tasarımın-
dan ilham alınarak gelişti-
rilmiş. Bu ticari araç kon-
septinde yan aynalar yerine 
kameralar kullanılırken, a-
racın gövdesinin alt kısmın-
daki ızgaralar da soğutma 
işlevini yerine getiriyor. 

Hyundai, bu hidrojen 
yakıtlı çevreci Çekici kon-

ALD Automotive Türkiye 
Operasyon Direktörlüğü 
görevine 1 Ekim 2019 itiba-
rıyla Oğuzhan Avdan, geti-
rildi. Avdan, yeni görevinde 
Satış Sonrası Hizmetler (ba-
kım, onarım, sigorta, lastik, 
trafik işlemleri ve yedek 
araç) ve kontrat süresi dolan 
araçların ikinci el satış faali-
yetlerini yönetecek.

Çeşitli çok uluslu ve yerel 
şirketlerde 20 yılı aşkın yö-
neticilik deneyimi ve bilgi 

septine ek olarak bu araçla 
uyumlu bir dorse yani kasa 
da tanıttı. HT NitroThermo-
Tech olarak adlandırılan bu 
konseptdorse, standart so-
ğutmalı bir dorseye göre yüz-
de 90 oranında daha çevreci 
olarak tasarlanmış. Ayrıca bu 
dorsedeki soğutma sistemi-
nin neredeyse hiç ses üretme-
diği de belirtiliyor. Dorsenin 
yalıtım ve sağlamlık gibi ko-
nularda da standart dorseler-
den daha iyi olduğu da belir-
tilenler arasında.

Hyundai bu konsept du-
yurusuyla birlikte, ABD’ye 
ticari araç sektörü anlamın-

bir dorseyi de sahneye çıkar-
dı. AirLiqiuide iş birliğiyle 
geliştirilen dorse, kriyojenik 
nitrojen soğutma sistemi kul-
lanan frigorifik dorse olarak 
karşımıza çıkıyor. Hyundai, 
ThermoTech’in geleneksel 
soğutma ünitelerine göre çok 

sitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun olan 
Oğuzhan Avdan, yüksek li-
sans eğitimini yine aynı üni-
versite ve bölümde tamam-
ladı. Daha sonra Yeditepe 
Üniversitesi e-ticaret yüksek 
lisans programını bitirdi. 

Profesyonel iş haya-
tına 1996 yılında Ford 
Otosan’da Garanti ve Servis 
Mühendisi olarak başlayan 
Avdan, 1999 yılında Bo-
rusan Otomotiv’e katıldı. 

SEAT Barselona’daki Mar-
torell fabrikasında, üretimde 
kullandığı direksiyon simidi 
ve hava yastığı gibi parçala-
rı artık insansız hava aracı 
(drone) ile temin ediyor. Seat, 
Grupo Sese ile gerçekleştirdi-
ği işbirliği sayesinde Sese’nin 
Abrera’daki lojistik merkezin-
deki parçaları insansız hava a-
racı kullanarak Martorell’deki 
Seat fabrikasına taşıyor.

Drone sayesinde, karayolu 
ile yapılan ve 90 dakika süren 
bir işlem, iki kilometreden 
fazla mesafedeki iki tesisi yal-
nızca 15 dakikada birbirine 
bağlayarak üretim hatlarında 
esnekliği ve hızı artıyor.

Seat, Endüstri 4.0 taahhü-
dü çerçevesinde, verimliliği, 
esnekliği ve sürdürülebilirliği 
artırmak için Martorell fabri-
kasını daha akıllı, daha dijital 
ve daha erişilebilir hale getir-
meyi amaçlayan iddialı bir 

daha hızlı soğuttuğunu ve son 
derece sessiz çalıştığını iddia 
ediyor. Çevre dostu olacak 
şekilde tasarlandığı söylenen 
dorsenin sağlamlık ve termal 
verimlilik açısından daha iyi 
ve daha hafif olduğu da veri-
len bilgiler arasında.

Aynı şirkette Müşteri İlişki-
leri Müdürü, 6 Sigma Proje 
Müdürü ve Satış Sonrası 
Hizmetler Müdürü olarak 
çalıştı. Avdan, 2010 yılında 
Brisa Bridgestone şirketinde 
Orijinal Ekipman Satış Di-
rektörü olarak göreve baş-
ladı ve Perakende Direktörü 
ve sonrasında Girişimcilik 
Direktörü görevlerine geti-
rildi. Avdan, 1 Ekim 2019 
tarihinde ALD Automotive 
Türkiye’ye katıldı.

dönüşüm sürecinden geçiyor. 
İnsansız hava aracı ile tesli-
mat, kamyon taşımacılığına 
kıyasla karbondioksit emis-
yonlarında düşüş elde edil-
mesini sağlıyor ve ek olarak 
insansız hava aracının pilleri 
yenilenebilir enerji kullanıla-
rak yeniden şarj edilebiliyor.

Bu fikri Seat ile buluşturan 
Seat Üretim ve Lojistik Başkan 
Yardımcısı Dr. Christian Voll-
mer, “İnsansız hava aracı ile 
teslimat, lojistikte devrim yara-
tacak, örneğin Seat’ta teslimat 
süresini yüzde 80 azaltacak. 
Endüstri 4.0’ı destekliyoruz 
ve bu yenilikle daha sürdürü-
lebilir olmanın yanı sıra daha 
verimli, çevik ve rekabetçi ola-
cağımıza inanıyoruz” dedi.

hatlıkla görebiliyoruz. Henüz 
teknik detayları açıklanmayan 
HDC-6 Neptunekonseptinin 
bir de ‘Cargo’ adı verilen kam-
yon versiyonu mevcut.

Koreli üretici, HDC-6 
Neptunekonseptiyle birlikte 
NitroThermoTech adı verilen 

Sonrası Hizmetler konu-
sunda20 yılı aşkın tecrübeye 
sahip olup, müşterilerimizin 
ve iş ortaklarımızın Satış 
Sonrası Hizmetler konu-
sundaki beklentilerine de 
hakimdir. Şirketimize kat-
kıları ile müşterilerimiz ve 
işortaklarımız için hizmet 
kalitemizi daha ileriye taşı-
yacak, inovatif ve sürdürü-
lebilir çözümler sunmaya 
devam edeceğiz’’ dedi.

İstanbul Teknik Üniver-

Hyundai Hidrojenli Çekici Konsepti’ni Tanıttı

ALD Automotive Türkiye’ye Yeni Operasyon Direktörü

Can Dostları Hareketi 
8 Bin Öğrenciye Daha Ulaşacak

Seat Fabrikasında 
Drone İle Taşıma 
Dönemi

Günümüzde hibrit ve tamamen elektrikli araç teknolojileri hızla 
gelişirken, Hyundai de ‘Yakıt Hücreli Elektrikli Otomobil (FCEV)’ 
teknolojisine önemli yatırımlar yapıyor. Marka, geçtiğimiz günlerde 
hidrojenle çalışan çekici konsepti HDC-6 Neptune’ü tanıttı.   

ALD Automotive 
Türkiye Operasyon Direktörü

Oğuzhan Avdan

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı Karayolu Düzen-
leme Genel Müdürlüğü, 
Millî Eğitim Bakanlığı Te-
mel Eğitim Genel Müdür-
lüğü ve TÜVTÜRK Araç 
Muayene İstasyonları iş bir-
liğinde, Trafikte Sorumluluk 
Hareketi kapsamında yürü-
tülen Can Dostları Hareketi 
projesinin temsilci öğretmen 
eğitim semineri İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı Karayolu Düzenle-
me Genel Müdürlüğü, Millî 
Eğitim Bakanlığı Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğü ve 
TÜVTÜRK Araç Muayene 
İstasyonları arasında imza-
lanan iş birliği protokolüyle 
2010 yılında başlayan Can 
Dostları Hareketi projesi, 
okullarda trafik güvenliği 
ve bireysel sorumluluklar 
konusunda farkındalığı ar-
tırmayı amaçlıyor. Bu kap-

samda, öncelikle ilkokulların 
4. sınıf öğretmenleri trafik 
güvenliği konulu eğitim se-
minerine katılıyor. Seminere 
katılan öğretmenler, kendi 
okullarındaki diğer 4. sınıf 
öğretmenlerine eğitim prog-
ramını aktarıyor. Projeye 
özgü destekleyici materyaller 
ve kaynaklardan faydalanan 
öğretmenler, öğrencilere ve 
velilere trafik güvenliği eği-
timi verirken, servis şoförle-
rine yönelik iletişim çalışma-
ları da gerçekleştiriyor. İlki 
2010-2011 eğitim öğretim 
yılında başlayan eğitimler 
kapsamında, bugüne ka-
dar Türkiye genelinde 817 
okulda 7 bin 109 öğretmene 
eğitim verildi. Öğretmenler 
aracılığıyla ise 214 bin öğ-
renciye, 428 bin veliye ve 10 
bin 360 servis şoförüne doğ-
rudan ulaşıldı.

İlkokul çağındaki ço-
cukların trafik güvenliği 

açısından olumlu tutum ve 
davranışlar edinmesine bü-
yük katkı sağlayan projenin 
2019 - 2020 eğitim öğre-
tim yılına yönelik temsilci 
öğretmen eğitim semineri 
1-3 Ekim 2019 tarihlerin-
de İstanbul’da düzenlendi. 
Seminere Millî Eğitim Ba-
kanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü Ar-Ge ve Pro-
jeler Daire Başkanlığından 
Proje Koordinatörü Cemal 
Tınkılıç, Proje sorumlusu 
Didem Demirkaya, TÜV-
TÜRK Araç Muayene İs-
tasyonları adına Kurumsal 
İletişim Müdürü İpek Tür-

kili Direduryan, Ankara İl 
Milli Eğitim Temel Eğitim 
Şube Müdürü Göktan Meto 
ve İstanbul İl Milli Eğitim 
Temel Eğitim Şube Müdürü 
Yılmaz Kaya katıldılar. 

Ankara, Ardahan, Bay-
burt, Bitlis, Gümüşhane, 
İstanbul, İzmir, Karaman, 
Siirt, Tokat ve Van illerinden 
gelen 55 öğretmenin katıldı-
ğı seminerde, katılımcılara 
trafikteki tehlike ve riskler, 
taşıt sahibi olmanın getirdiği 
sorumluluklar, kazalardan 
korunma, emniyet kemeri-
nin önemi gibi birçok konu-
da eğitim verildi. 
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Hurda Teşviği Sürekli Hale Geliyor
OYDER-OTOMOTIV Yetkili Sa-
tıcıları Derneği tarafından 40’ıncı 
Bölge Toplantısı kapsamında dü-
zenlenen “OYDER Genişletilmiş 
İstişare Toplantısı”, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla ger-
çekleştirildi. Pekcan, burada yaptığı 
konuşmada hurda teşvik yasası için 
yapılan taleplerde sektörün haklı ol-
duğunu düşündüğünü ifade ederken, 
OYDER’in gündeme getirdiği hurda 
teşviki yasasının sürekli hale getirile-
rek devam etmesi ile ilgili tekliflerini 
değerlendireceklerini belirtti.

Toplantıda sektörün taleplerini ve 
beklentilerini dinleyen Ticaret Ba-
kanı Ruhsar Pekcan, Hurda Teşvik 
Yasası’nın yapılan taleplerde sektö-
rün haklı olduğunu düşündüğünü 
ifade ederken, OYDER’in gündeme 
getirdiği hurda teşviki yasasının sü-
rekli hale getirilerek devam etmesi ile 
ilgili tekliflerini değerlendirecekleri-
ni belirtti. Göreve geldikleri günden 
beri sektör temsilcileri ile buluşmaya 
çok önem verdiklerini ifade eden 
Pekcan, ihracatın düşmesinde dünya 
konjonktürünün ve ticaret savaşları-
nın da negatif etkisine değindi. 

OYDER Başkanı Murat Şah-
suvaroğlu “Genişletilmiş İstişare 
Toplantısı’nın” açılışında yaptığı ko-
nuşmada, geçtiğimiz günlerde gelen 
faiz indiriminin sektör için önemine 
değindi ve konu ile ilgili olarak şun-
ları söyledi; “Öncelikle son iki ayda 
enflasyonda yaşanan düşüş, Merkez 
Bankası’nın arka arkaya açıkladığı 
faiz indirimleri ile, genel faiz oranın-
daki azalma ve daha stabil kur hare-
ketleri, artık dengelenme sürecinden 
büyüme sürecine geçişin başladığını 
bizlere gösteriyor. Ancak geleceğe ü-
mitle bakarken bugün yaşanan sıkın-
tıları da görmezden gelemiyoruz.”

Otomotiv Yetkili Satıcıları KOBİ 
Statüsünde Sayılmalı Otomotiv sek-
töründeki sıkıntıların sadece faizle 
sınırlı olmadığını belirten Şahsuva-
roğlu sermaye erimesi probleminin 
de çok ciddi sıkıntılar yarattığını da 
belirterek, “OYDER Üyeleri KOBİ 
statüsünde olmakla beraber yük-
sek ciroları sebebiyle Kredi Garanti 
Fonu’ndan (KGF) yararlanamamak-
tadır. Otomotiv Yetkili Satıcılarının 
KOBİ imkanlarından yararlanabil-
meleri için çalışma yapılması gerek-
mektedir. Bu kapsamda Otomotiv 
Yetkili Satıcıları’nın yaşadığı sermaye 
erimesi ve işletme zorluklarının te-
lafisine yönelik şirketlerimize “Can 
Suyu Kredisi” tahsisi ile finansal 
kredi desteği sağlanması için gerek-
li işbirliğini Bakanımızdan talep 
ediyoruz. Cansuyu kredisinin en az 
iki yıl geri ödemesiz ve en az beş yı-
la yayılmış bir finansal destek olması 
durumunda şirketlerimiz rahat bir 
nefes alacaklardır” şeklinde konuştu. 

Şahsuvaroğlu vergilendirme sis-
teminin karmaşıklığını da dile ge-
tirerek şöyle konuştu; “Yıllardır 
üzerinde konuştuğumuz bir diğer 
konumuz da otomotiv ürünlerine 

uygulanan karmaşık vergi sistemi-
dir. Bildiğiniz gibi zaten çok yüksek 
oranlarda olan ÖTV uygulaması iki 
sene önce bir de kademelendirilerek 
oldukça karmaşık hale geldi. Bu ne-
denle önümüzdeki dönemde vergi 
sistemimizin AB standartlarına uy-
gun, sade, anlaşılır ve basit bir hale 
getirilmesini talep ediyoruz. Böyle-
ce çok daha adil bir vergi düzenle-
mesine ulaşacağımıza inanıyoruz.” 

Hükümetin çıkardığı hurda teşviki 

yasasının sürekli hale getirilmesini ta-
lep ederek önemine vurgu yapan Şah-
suvaroğlu, “2018’de ayında yürürlüğe 
giren son hurda teşviki düzenlemesi 
ile beraber 14 aylık süre içinde 276 
bin adet araç trafikten çekilmiştir” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

ODD Genel Koordinatörü Dr. 
Hayri Erce de yaptığı değerlendir-
mede şu görüşlere yer verdi;”Bize 
göre ekonomide en kötü günler ge-
ride kaldı ve iyileşme süreci başladı. 

Biz de bu döngünün olumlu şekilde 
devam edeceğini öngörüyoruz. 2016 
yılında başlayan ve tüm dünyada et-
kisini gösteren korumacı politikalar 
dünya ekonomisi için kötü sonuçlar 
doğurdu. Bu durum ister istemez 
otomotiv pazarını da olumsuz etki-
ledi. Buna paralel olarak da üretim-
de düşüşler görülüyor. Ülkemizdeki 
otomotiv pazarının yükselişe geçme-
si için hurda teşviki uygulamasının 
sürekli hale getirilmesi önemlidir.” 
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470 beygir güç ve 2400 
Nm azami tork üreten ultra 
modern bir D26 motorun 
yanı sıra otomatik MAN 
TipMatic Coach şanzımana 
sahip bulunan NEOPLAN 
Tourliner L ve ayna ikame sis-
temi OpticView ile donatılan 
çift katlı  NEOPLAN Skyli-
ner fuarda büyük ilgi çekti.

MAN Truck & Bus, Bus-
world 2019’da tamamen e-

Otokar standında sergilendi.
Otokar’ın global bir mar-

ka olma hedefi ile çalışma-

DÜNYANIN en büyük 
otobüs fuarı Busworld Av-
rupa, 25’inci kez düzenlendi. 
Kentiçi ve seyahat otobüsü 
üreticileri, karoser üretici-
leri, parça üreticileri ve ak-
sesuvarcılar en son ürün ve 
hizmetlerini 18 - 23 Ekim 
2019 tarihleri arasında al-
tı gün boyunca Belçika’nın 
başkenti Brüksel’de Brüksel 
Expo’da sergilediler.

Busworld Fuarı’na dünya 
genelinde 33 farklı ülkeden 
500 şirket katıldı.Fuar da 
ürünlerini sergileyenlerin 90’ı 
Türk şirketi ve Türkiye’yi 77 
firmayla Almanya,44 firmay-
la Çin takip ediyor.Busworld 
Europe dünya genelinde en 
önemli ihtisaslaşmış otobüs 
fuarlarından birisi. Otomo-
tiv endüstrisindeki elektrik 
dönüşüm de otobüs ve ticari 
araç sektörünü de yeni ya-
salarla birlikte direkt olarak 
etkiliyor ve bu etkilenmeyi de 
en iyi şekilde bu fuara yansıt-
mış durumda.

OTOKAR, Busworld 
Europe’a yeni otobüsleriyle 
çıkarma yaptı. Otokar, fuarda 
elektrikli otobüsü Kent başta 
olmak üzere 6 yeni otobüsü-
nü sergiledi.

Müşteri ihtiyaç ve bek-
lentilerine uygun olarak ta-
sarlanıp üretilen araçlarıyla 
İspanya’dan Almanya’ya, 
Fransa’dan Belçika ve İtalya’ya 
büyük beğeni toplayan Oto-
kar; Busworld Europe’da 
ayrıca Kent’in doğal gazlı 
modelini tanıttı. Tasarımının 
yanı sıra güçlü özellikleriyle 

Türkiye’de üretim yapan ve 
Türk markaların en yeni ve 
alternatif yakıtlı modelleri fu-
arda adından oldukça söz et-
tiriyor. İşte Busworld 2019’da 
sergilenen Türk ve Türkiye 
üretimli modeller.

MAN Truck & Bus 
Busworld Europe 2019’da 

yerini aldı
MAN Truck & Bus, Brük-

sel’deki Busworld Europe 
2019’da MAN ve NEOP-
LAN markalarının şehiriçi, 
şehirlerarası ve yolcu otobüs-
leri ve minibüslerden oluşan 
geniş bir portföy sergiledi. 

MAN Truck & Bus, Lion’s 
City 19 ile D15 motorlu 
Lion’s Intercity’i ise ilk kez 
bu fuarda sergiledi. Busworld 
Europe 2019’da MAN Lion’s 
City E de, test sürüşüne ilk 
kez açıldı. 

Tamamen elektrikli Lion’s 
City E’nin 35 koltuklu, 12 
metre uzunluğundaki bir so-
lo sürümü Busworld Europe 
2019’da sergilendi.

turizm ve servis taşımacılığın-
da yeni bir soluk getiren Do-
ruk T ve Sultan Mega aracı da 

müziği tüm Avrupa’ya taşıdı. 
Otobüs, eşsiz ‘movingART’ 
tasarımlarıyla da tüm fuarda 
gözleri üzerinde topladı. O-
tobüsün yanı sıra müzisyenler 
de özel sahneleriyle Busword 
ziyaretçilerine renkli ve keyif-
li anlar yaşattı. 

Tourliner sergi aracının 
dış tasarımında göze çarpan 
en önemli özelliklerden biri 
de, ön sıra yolcularına daha i-

8,5’ini ayırdık. Avrupa oto-
büs pazarındaki büyümemiz 
devam ediyor. Bu yılın ilk 
yarısında sadece Fransa, İtal-
ya, Belçika ve İspanya’daki sa-
tışlarımızı, önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 25 
artırdık” dedi.

Bir Türk otobüs marka-
sının tek kalemde aldığı en 
büyük otobüs ihracatı an-
laşmasını Bükreş Belediye-
si ile imzalayan Otokar’ın 
400 adetlik teslimatının bu 
yıl tamamladığını belirten 
Alptekin şöyle konuştu; “Bir 

yi görüş imkanı vermek üzere 
B direğinin ideal şekilde ko-
numlandırılması oldu. 2+1 
VIP oturma düzenine sahip 
bu otobüste, sıcak renkler-
deki ortam ışığı kullanıldı. 
Tourliner’da, konforlu seya-
hati aktif çalışma ile birleş-
tiren inovatif, ofis olarak da 
kullanılabilen fonksiyonel 
bir iç alan da bulunuyor. O-
tobüs Modifikasyon Merkezi 
tarafından gerçekleştirilen 
bu eşsiz iç mekan tasarımın-
da; araç içi WiFi, 230 volt 
priz, USB girişleri ve birbi-
rine bakan her iki koltuğa 
iki masa ile oluşturulan ofis 
altyapısı, bir yandan seyahat 
ederken, aynı zamanda huzur 
verici ve lüks bir çalışma or-
tamı da sağlıyor. 

Türk şirketi olarak global 
pazarlarda rekabet ediyo-
ruz. Bu yıl İtalya’nın Tos-
kana kentine 30 adet Kent 
U teslimatı gerçekleştirdik. 
Ayrıca Sırbistan’daki satış-
larımızı artırdık, kısa süre 
önce Subotica şehrine yeni 
otobüslerimizi teslim ettik. 
Sağdan direksiyonlu otobüs 
konusunda yeni başarılara 
imza atmaya devam ediyo-
ruz. Kullanıcı memnuniyeti 
neticesinde Malta’dan 5 yıl-
da 4 farklı sipariş aldık. En 
son siparişini aldığımız 40 a-
detlik Kent otobüsümüzü de 
kısa süre önce teslim ettik.”

lektrikli MAN ETGE Combi 
ve MAN TGE City minibüs-
lerini ilk kez sergiledi.

Fuarda sergilenen NE-
OPLAN Tourliner L, özgün 
niteliklerinin yanı sıra ben-
zersiz tasarımı ile de ziya-
retçilerin büyük beğenisini 
kazandı. 2019 yılında iki NE-
OPLAN Tourliner otobüsü, 
‘The World of Hans Zimmer’ 
ile turneye çıkarak, harika bir 

larını yürüttüğünü belirten 
Otokar Ticari Araçlar Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Rı-
za Alptekin; “Mühendislik 
kabiliyetimiz, geniş ürün 
gamımız, müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda sunduğumuz 
özel çözümlerimizle global 
pazarlardaki yükselişimiz 
devam ediyor. Türkiye’nin 
yanı sıra dünyanın dört bir 
yanında müşteri isteklerine 
yanıt verebilmek için Ar-Ge 
yatırımımızı artırdık. Son 10 
yılda Ar-Ge faaliyetleri için 
ciromuzun yaklaşık yüzde 

En Yeni Elektrikli Otobüsler 
Busworld 2019’da Sergilendi

MAN Lion’s Coach’a “Coach Of The Year 2020” Ödülü

Bu yıl 25’inci 
kez düzenlenen 
Avrupa’nın hatta 
dünyanın en büyük 
otobüs fuarlarından 
biri olan Busworld 
2019’a Türk üreticiler 
ve Türkiye’de üretilen 
modeller damgasını 
vurdu. 

MAN Lion’s Coach, küresel 
yarışmada tüm rakiplerini 
eleyerek prestijli bir ödül 
kazandı. Toplam 22 ülkeden 
çeşitli mecraların ticari araç 
editörlerinden oluşan jüri, 
yeni MAN Lion’s Coach’u 

“Coach of the Year 2020” 
olarak seçti. 

Jüri,  MAN Lion’s 
Coach’un kendine özgü tasa-
rımının yanı sıra, düşük ma-
liyet, konfor ve güvenilirliği 
bir arada sunan uyumlu kon-

septinden etkilendiğini be-
lirtti. Brüksel’deki Busworld 
2019’da düzenlenen ödül 
töreni ile “Yılın Otobüsü ve 
Yolcu Otobüsü” jürisi, MAN 
Truck & Bus’a onuncu kez 
ödül vermiş oldu. 

Yeni MAN Lion’s Co-
ach, resmi lansmanından 
iki yıl sonra “Coach of the 
Year 2020” ödülünü kazan-
dı. MAN Lion’s Coach’a, 
“Coach of the Year 2020” 
ödülü, Busworld 2019’un 
Brüksel’deki yeni fuar ala-
nında düzenlenen açılış ve 
ödül töreninde sunuldu. 22 
Avrupalı ticari araç editörün-
den oluşan jüri, MAN Lion’s 
Coach’un tüm konseptinden 

ve kullanışlı yapısından özel-
likle etkilendiler. 30 yıldır 
verilen “Coach of the Year” 
ödülü, yolcu otobüsü pazarı-
nın en önemli ödülü olarak 
kabul ediliyor. 

MAN Truck & Bus SE 

CEO’su Joachim Drees, 
“Yeni MAN Lion’s Co-
ach’umuzun uzman jüriyi 
etkileyip bu çok arzulanan 
ödülü kazanmasından gu-
rur duyuyoruz. ‘Coach of 
the Year’ ödülü, tüm ekibin 

yıllar boyu kendilerini iş-
lerine adadıklarının ve sıkı 
çalıştıklarının mükemmel 
bir kanıtı oldu” açıklama-
sında bulundu. 

Otobüs Ürün & Satış 
Başkanı ve Otobüs Ticari 
Faaliyet Alan Sözcüsü Rudi 
Kuchta ise, “Bu ödül, MAN 
Lion’s Coach’u, otobüs işlet-
mecilerinin hayatını kolaylaş-
tıran güvenilir ve düşük ma-
liyetli bir araç olarak, gerek 
müşteriler gerekse uzmanlar 
tarafından da tescillemek-
tedir. Yine de, uluslararası 
‘Coach of the Year’ ödülünü 
kazanmak, gerçek bir onur ve 
kesinlikle bizi heyecanlandı-
rıyor” şeklinde konuştu. 
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DAIMLER Otobüs Grubu 
(Daimler Buses), Mercedes-
Benz’in de aralarında bulun-
duğu markalarıyla “Busworld 
2019”da elektrikli mobilite 
çözümlerini sergidi. Fuarın en 
dikkat çekici modellerinden 
Mercedes-Benz eCitaro’nun 
haricinde Setra markası ile 
birlikte Daimler, sekiz model-
den oluşan son derece geniş 
bir ürün yelpazesi ile fuarda 
yerini aldı. 

TÜRKIYE’NIN ticari araç 
üreticisi Anadolu Isuzu, Bus-
world Brüksel 2019’a 9 farklı 
aracıyla katıldı. Novociti Volt 
orta menzil, Novociti Volt 
uzun menzil ve Citivolt 12 is-
mindeki elektrikli araçlarıyla 
ilk kez boy gösteren Anadolu 
Isuzu, CNG sistemine sahip 
Interliner 13 CNG aracını da 
fuar standında sergileyerek 
geleceğin çevreci toplu ulaşım 
araçlarını bir arada sergiledi.

Fuar standında Isuzu Visi-
go Hyper, Turquoise, Citiport 
18, Citiport 12 Hyper, Novo-
citi Volt (Orta Menzil), No-
vociti Volt (Uzun Menzil), In-
terliner 13 CNG, Citivolt 12, 
Novo Cabrio modellerini ser-
gileyen Anadolu Isuzu, Avru-

Mercedes-Benz fuarda, kap-
samlı e-mobilite çözümü dışın-
da çok yönlü kullanım özellik-
leriyle dikkat çeken Intouro ile 
son derece ekonomik, güvenli 
ve konforlu olan yüksek tavan-
lı Tourismo 15 RHD model-
lerini tanıttı. Her iki modelin 
kapsamlı AR-GE çalışmaları, 
Mercedes-Benz Türk Hoşde-
re Otobüs Fabrikası Ar-Ge- 
Merkezi’nde çalışan mühen-
disler tarafından yapıldı. 

padaki değişen pazar ihtiyaç-
ları doğrultusunda geliştirdiği 
elektrik ve CNG sistemlerine 
sahip yeni nesil çevreci araçla-
rını ilk kez sergilemiş oluyor.

Anadolu Isuzu Fuar stan-
dındaki basın toplantısında 
bir konuşma yapan Anadolu 
Isuzu Genel Müdürü Tuğrul 

Daimler Otobüs Grubu 
Başkanı Till Oberwörder, 
Busworld Europe fuar ala-
nında yaptığı değerlendirme-
de, güncel ve gelecekteki 
Daimler Buses ürün gamına 
yönelik bilgiler aktarırken; 
“Mercedes-Benz, Setra ve 
Omniplus markalarımızla 
fuarda otobüs endüstrisinin 
geleceği için sürdürülebilir ve 
yenilikçi çözümler sunuyoruz. 
Fuarda sergilemiş olduğumuz 

Arıkan; “Tüm dünyadan ti-
cari araç devlerinin yakından 
izlediği bu önemli organizas-
yonda, Türkiye’nin ticari araç 
markası Anadolu Isuzu olarak 
3’ü dünyada ilk kez lanse edile-
cek olan toplam 9 modelimiz-
le sizleri karşılıyoruz. Anadolu 
Isuzu olarak yurtdışındaki 

ürünler de gösteriyor ki, müş-
terilerimizin ihtiyaçlarını kar-
şılayacak farklı kullanım ama-
cına uygun otobüs ve mobilite 
çözümlerine sahibiz” dedi.

Till Oberwörder; “Gerek 
şehirler gerekse de işletmeler 
özellikle e-mobilite alanında 
toplu taşımaya yönelik özel 
çözümler arıyorlar. Ürün ve 
kapsamlı danışmanlık deste-
ğinden oluşan toplam sistem 
çözümümüzle bu alanda çok 

distribütörlerimiz ve hızlı ser-
vis imkanlarımızla dünyada 
tercih edilen markalar arasın-
da üst sıralarda yer alıyoruz. 
Sağlam ve sürdürülebilir ihra-
cat yapılanmamız sayesinde, 
ihracat yaptığımız ülke sayısı-
nı 60’a çıkarmayı planladığı-
mız 2020 hedeflerimize emin 
adımlarla ilerliyoruz. Yeniliğe 
ve yatırıma olan tutkumuzla 
geliştirdiğimiz araçlarımızı ö-
nümüzdeki yıllarda da sizlerle 
buluşturmaya devam edeceğiz. 
Bu başarıda emeği geçen tüm 
çalışma arkadaşlarıma ve iş 

iyi bir konumdayız. Üç hane-
li rakamlara ulaşan eCitaro 
siparişleri doğru yolda oldu-
ğumuzu gösteriyor. Markala-
rımızın ürün gamını, Omnip-

ortaklarımıza teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.

Anadolu Grubu Otomotiv 
Grup Başkanı Borak Koçak 
ise: “Türkiye otobüs ve midi-
büs üretiminde Dünyada id-
dialı üretim merkezlerinden 
biri. Biz de Anadolu Isuzu 
olarak midibüs ihracatındaki 
liderliğimizi koruyor, global 
marka olma yolunda ilerler-
ken güçlü Ar-Ge yapımız ile 
sürekli yeni araçlar üretiyor ve 
toplu ulaşıma ideal çözümler 
sunuyoruz. Gelecek dönemde 
de yeni araç yatırımlarımıza 

lus On veya müşterilerimize 
özel e-mobilite danışmanlık 
hizmetleri gibi akıllı ve bağ-
lantılı hizmetlerle destekliyor 
ve tamamlıyoruz” dedi.

hız kesmeden devam edeceğiz. 
Busworld 2019’da özellikle e-
lektrikli ve CNG araçlarımız-
la alternatif enerji sistemlerine 
sahip araçlarımızı sunuyoruz. 
Standımızda 3’ü dünyada 
ilk kez lanse edilen toplam 
9 modelimizle Busworld’de 
Türkiye’yi temsil etmekten gu-
rur duyuyoruz” dedi.

Emisyon kurallarının git-
tikçe katılaştığı dünyada, mi-
dibüs segmentinde yüzde 100 
elektrikli olarak tasarlanan 
Isuzu Novociti Volt Busworld 
fuarına menzil ve yolcu kapa-
siteleri farklılık gösteren iki 
versiyonu ile damgasını vurdu.

Daimler’in En Yeni Elektrikli Otobüsleri 
Busworld 2019 Fuarı’nda Sergilendi

Anadolu Isuzu Geleceğin Çevreci Araçlarını Tanıttı

Karsan Elektrikli Modelleri 
İle Busworld Fuarı’nda
KARSAN, Belçika’da dü-
zenlenen Busworld Europe 
Brussels Fuarı’naelektrik-
limodel ailesiyle katıldı. 
Karsan’ın elektrikli araç tek-
nolojilerinde öncü otomotiv 
markası BMW ile gerçekleş-
tirdiği stratejik işbirliği ne-
ticesinde tasarlayıp ürettiği 
Jest Electric ve Atak Electric 
modelleri, fuarda markanın 
inovatif vizyonunu ortaya 
koyarak ziyaretçilerin yoğun 
ilgisiyle karşılaştı.

Karsan CEO’su Okan Baş, 
“Karsan olarak Jest Electric ve 
Atak Electric modellerimizi 
dünya pazarlarına sunmamız, 
50 yılı aşkın deneyimi arkası-

na alan güçlü mühendisliği-
miz ve sürdürülebilir çözüm 
üretme misyonumuzla gün 
geçtikçe gelişen ticari başarı-
mızı ortaya koyar nitelikte-
dir. Bu başarımızı Busworld 
Fuarı’nda da dünyanın dört 
bir yanından gelen profesyo-
nellere sergilemeye ve başta 
Avrupa olmak üzere yeni sipa-
rişler almaya devam ediyoruz.
Ayrıca geçtiğimiz yaz ayında 
lansmanını gerçekleştirdiği-
miz Atak Electric’i kısa süre-
de tüm dünya ile ilk kez bu 
uluslararası fuarda buluştur-
manın da heyecanını ve haklı 
gururunu yaşıyoruz” dedi.

Son bir yılda 2 elektrik-

li araç geliştirmiş ve seri 
üretime geçebilmiş ilk ve tek 
Türk şirketi olarak Busworld 
Europe Fuarı’nda gururla 
yerlerini aldıklarını belirten 
Karsan CEO’su Okan Baş, 
bu başarıların karşılığını 
farklı kıtalardan aldıkları si-
parişlerle de perçinledikleri-
ni belirterek;“Karsan olarak, 
elektrikli araç teknolojilerin-
de öncü otomotiv markası 
BMW ile gerçekleştirdiğimiz 
stratejik işbirliği neticesinde, 
önce 2018 yılı Kasım ayında 
Jest Electric’i pazara sunduk 
ve ardından 8 metre elektrikli 
segmentinin ihtiyacına yanıt 
vermek adına Ar-Ge ekibi-
mizle prototipini geliştirdiği-
miz Atak Electric’i bu yıl seri 
üretime aldık.Araçlarımızın 
tasarlanıp üretilmesi ve dün-
ya pazarlarına sunulması, 50 
yılı aşkın deneyimi arkasına 
alan güçlü mühendisliğimiz 
ve sürdürülebilir çözüm üret-
me misyonumuzla gün geç-
tikçe gelişen ticari başarımızı 
ortaya koyar niteliktedir. 

Haberin devamı 50’nci sayfalar
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şılayacak. Standımızda HD, 
MD9 ve MD7  araçlarımızı 
da ziyaretçilerimizle buluştur-
maktan mutluluk duyuyoruz.

Serkan Uzunay, elektrikli 
araçların sorunsuz çalışma-
sını sağlamak için bütünsel 
bir yaklaşıma ihtiyaç duyul-
duğunu belirterek, “Biz buna  
“Temsa Tech” diyoruz. İş yap-
manın, akıllı, sürdürülebilir 
ve ileri teknoloji çıktılarının 
yaratılmasının yeni bir yolu. 
Bir teknoloji sağlayıcısı ol-
mayı hedefliyoruz. Yetenekli 
Temsa mühendisleri sayesin-
de, batarya paketleri ve yöne-
tim sistemleri geliştirdik. Tüm 
Temsa Tech çözümlerinin 
otomotiv endüstrisi için hazır 
olduğunu duyurmaktan gurur 
duyuyorum” dedi.

Ilk ürün Batterypack
Serkan Uzunay, Temsa 

Tech sisteminin ilk ürünü-
nün de hazır olduğuna dikkat 
çekti:  “Batterypack, Temsa 
Tech’in ilk ürünüdür. Tek bir 
şarj paketi, Uluslararası Uzay 
İstasyonu’nu bir gün boyun-
ca çalıştırabilir. Battery pack, 
sadece 55 kilogram olan, 8 
mm’lik bir alüminyum kasayla 
dolu. Sadece hafif değil, aynı 
zamanda sağlam ve dayanıklı. 
Sertifikalı battery pack’lerimiz 
de artık siparişe açıldı.” dedi.

BUSWORLD Europe 
Fuarı’nda Temsa, otobüs ürün 
grubundan Maraton, HD, 
MD9, MD7 ve Avenue Elekt-
ron araçlarını tanıttı. Otobüs 
dünyasının en büyük fuarla-
rından olan Busworld Europe 
Fuarı’nda Temsa, standında 5 
aracını 33 ülkeden katılan zi-
yaretçilerle buluşturdu.

Geniş ürün gamını Bus-
world Fuarı’nda tanıtmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını 
belirten Temsa Pazarlama Ge-
nel Müdür Yardımcısı Serkan 
Uzunay, “Bu fuarla birlikte 
aslında Temsa olarak yeni yatı-
rımcımızın öncülüğünde yeni 
bir dönemin başladığını da 
ilan ediyoruz. Yeni Temsa ye-
nilik konusunda çevik ve her 
zamankinden daha müşteri 
odaklı olacak. Bundan sonra-
ki süreçte teknolojiyi kullanan 
bir otobüs üreticisi olmak ye-

rine, otobüs üreten bir tek-
noloji şirketine dönüşeceğiz” 
dedi.

Serkan Uzunay konuşma-
sında ürün gruplarına ve yeni 
yatırımlara yönelik açıkla-
malarda bulundu. Şehir içi 
segmentinde Avenue EV, Ave-
nue Electron ve MD9 Elect-
riCITY ile geniş bir elektrikli 
araç yelpazesine sahibiz, bu 
alanda yatırımlarımız devam 
edecek. Kuzey Amerika’ya 
tamamen elektrikli bir araç 
olan TS 45’i geliştiriyoruz ve 
2020’nin ilk çeyreğinde pi-
yasaya sürmeyi planlıyoruz. 
Stand alanında ziyaretçilerle 
buluşturduğumuz yeni ne-
sil Maraton aracımızın 2016 
yılında üretimine başlandı. 
Bu yeni nesil Maraton dün-
yayı 6000’den fazla kez gezdi. 
Avenue Electron sizi yeniden 
tasarlanmış bir kokpitle kar-

49’uncu sayfadaki haberin devamı

Ürün ilk olarak 2017 yı-
lında kamu ile paylaşılmıştı. 
Bu sistemde Plug-in and Dri-
ve prensibi bulunuyor. Yani 
fişe tak ve aracını sürmeye 
başla. CeTrax sistemi sorun-
suz olarak kolay bir şekilde 
konvansiyonel otobüslere 
takılabiliyor. Bu sayede araç 
üreticileri ve filo işletmeci-
leri esnek bir şekilde pazarın 
isteklerine cevap verebildiği 
gibi aynı zamanda yasal mev-
zuat gerektirdiğinde bunlara 
da uyum göstermiş oluyor.

ZF şirketinin geliştirdiği e-
mobilite çözümleri, yakın me-
safe taşımacılığının geleceğini 
garanti altına alıyor. ZF, Bus-
world fuarında elektrikli  mer-
kezi tahrik sistemi CeTrax için 
inovasyon ödülünü kazandı. 
Bu elektrikli tahrik sistemi oto-
büslerin toplu taşımada emis-
yonsuz  çalışabilmesine olanak 
sağlıyor. Tekli komponentler 
ve tüm kapsadıkları ile bu tek-
noloji güçlü rakipleri arasında 
kendine yer edinmesini biliyor.

ZF Brüksel şehrindeki 
Busworld fuarı başlarken uz-
man jüri üyelerinden oluşan 
komite ZF nin bu ürününe 
inovasyon ödülünü verdi. 
CeTrax ürünü güçlü ve bi-
lindik rakipleri arasından bu 
özellikleri ile öne geçip piya-
sada kendine yer buldu.

ZF şirketinde Aks ve şan-
zıman sistemleri bölümünün 
yöneticisi olan Dr. Andreas 
Grossl, ödülü alırken ; Bu 
ödül ZF şirketinin tüm araç 
segmentlerindeki elektrifikas-
yon konusundaki öncülüğünü 
tescillemiş oluyor ve bu sayede 
toplu taşımada geleceği emin 
olan bir gelişmeyi başlatıp de-

vam ettirmiş oluyoruz diyerek 
düşüncelerini dile getirdi.

İnovasyon ödülü tekrardan 
ZF şirketinin ne kadar doğru 
bir strateji yürüttüğünü gös-
termiş oldu.  ZF şirketinin 
elektrikli otobüs tahriği için 
aldığı bu ödül ilk oldu. Bu yı-
lın şubat ayında AxTraxAVE 
adlı elektrikli portal aks Ber-
lin şehrindeki Elekbu fuarın-
da çevre ödülünü kazanmıştı. 
CeTrax esnek ve güçlü bir 
ürün ve ZF tarafından oto-
büsler için geliştirildi.

ZF Cetrax Teknolojisi İle
İnovasyon Ödülü Aldı

TOYOTA’DAN yapılan 
açıklamaya göre, yakıt 
hücresi sistemiyle geliştiri-
len H2.City Gold modeli, 
tavanına yerleştirilen ve 
toplam kapasitesi 37.5 kg 
olan 5 hidrojen tankına 
sahip. Hidrojen yakıt kul-
lanan otobüs 400 km’ye 
kadar yol kat edebiliyor. 
Yakıt tankları 9 dakika-
dan kısa bir sürede doldu-
rulabilen otobüs, sadece 
su buharı salarak çevreci 
kimliğini ortaya koyuyor.

Toyota ve Caetano-
Bus, hidrojen toplumu 
desteklemek adına 2018 

yılından bu yana birlikte 
çalışıyor. Bu çalışma so-
nucunda Toyota’nın yakıt 
hücresi teknolojisi dünya-
nın ilk seri üretim otomo-
bili Mirai’den bir otobüse 
adapte edildi.

Geçen günlerde tanı-
tılan bu yeni otobüs, şarj 
süresi veya yoğun kulla-
nım koşullarında hiçbir 
şeyden ödün vermeden 
sıfır emisyonlu çözüm 
sunuyor. Sağ ve soldan 
direksiyonlu versiyonları 
ile geliştirilen otobüs Av-
rupa standartlarına uy-
gun olarak 10.5-12 metre 

uzunluğunda üretilecek. 
Test otobüsü gelecek ay-
larda Avrupa’nın çeşitli 
şehirlerinde kullanılacak 
ve 2020’nin ortalarında 
da satışa sunularak ticari-
leştirilecek.

Toyota, 2050 Çev-
re Hedefi çerçevesinde 
karbonsuz toplum adına 
hidrojen yakıt hücre-
si teknolojilerini, binek 
otomobillerin dışına ta-
şıyarak, kamyonlar, hafif 
ticari araçlar, forkliftler 
ve otobüslere aktararak 
çevreye olan etkileri azalt-
mayı amaçlıyor.

Hidrojen Yakıtlı Otobüs 
2020’de Avrupa Yollarında

Temsa Fuarda 5 Aracını Tanıttı
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ÇALIŞMALARINA 25 
yıl önce başlayan Tofaş Ar-
Ge Merkezi,bilgi birikimi, 
yetkinlikleri,bünyesindeki 
laboratuvarların yüksek tek-
nolojisi ve çeşitliliğiyle bugün 
Türkiye’nin önde gelen Ar-Ge 
merkezleri arasında yer alıyor.
Tofaş Ar-Ge aynı zamanda 
Fiat Chrysler Automobiles’in 
(FCA)Avrupa ve Ortadoğu 
bölgesinde hizmet veren İtalya 
dışındaki tek Ar Ge merkezi 
olmasıyla da öne çıkıyor.

Ülkemiz otomotiv sanayi-
sinin gelişimine önemli katkı 
sağlayan Tofaş Ar-Ge, stratejik 
hedefleri doğrultusunda ürün 
geliştirme ve üretim teknolo-
jileri alanında yetkinlik kaza-
nımını, araştırma projeleriyle 
de destekliyor. Tofaş Ar-Ge, 
TÜBİTAK ve Avrupa Birli-
ği destekli olarak yürütülen 
pek çok araştırma projesinde, 
FCA Araştırma Merkezi ve 
yabancı tasarım merkezlerinin 
yanı sıra, çeşitli üniversitelerle 
de işbirliği geliştiriyor.Ürün 
mühendisliği kapsamında bir 
aracı tümüyle tasarlamak için 
gerekli yetkinliklere sahip olan 
merkez, Tofaş’ın dünya pazar-
larına sunduğu ürünlerin geliş-

DÜNYANIN önde gelen 
madeni yağ üreticilerinden 
Mobil’in, hafif ticari araçlar için 
özel olarak geliştirdiği Mobil 
Delvac Hafif Ticari Araç Mo-
tor Yağları, ülkemizde pazara 
sunulduğu geçtiğimiz yıldan gü-
nümüze çeşitli tanıtım aktivite-
leriyle hafif ticari araçlar için ne 
kadar doğru bir tercih olduğunu 
göstermeyi sürdürüyor. 

En uygun viskozite, ürün ve 
paket eşleşmeleriyle hafif tica-
ri araçlara özgü ilk motor yağı 
kategorisi olan Mobil Delvac 
Hafif Ticari, zorlu sürüş ve ağır 
çalışma şartlarına bağlı aşınma-
lara karşı üstün koruma göste-
rerek motor performanslarına 
katkı sağlıyor. 

Konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada, Türkiye’de toplam 22 
milyonluk araç parkı içinde 4 
milyon civarı hafif ticari aracın 
yer aldığını ve bu potansiyeli 
Mobil Ailesi olarak en iyi şekil-
de değerlendirdiklerini belir-
ten Mobil Oil Türk A.Ş. Genel 
Müdürü Münci Bilgiç, “Ülke-
mizde artan kentleşmeye bağlı 
olarak hafif ticari taşıtların ih-
tiyaçları daha da önem kazandı 
ve bu taşıt grubuna özel olarak 
geliştirilen motor yağları doğal 
olarak kabul görüyor. Mobil 

tirme süreçlerinde önemli bir 
rol üstleniyor.

Tofaş CEO’su Cengiz 
Eroldu, “Tofaş Ar-Ge, 1994 
yılında üretimdeki modellere 
problem çözme desteği verme 
ve ürün projelerini devreye 
alma amacıyla kuruldu. İler-
leyen zamanda yetkinliklerini 
geliştirerek üründe değişiklik 
yapma, ürün tasarımı ve ürün 
geliştirme aşamasında proto-
tipleme çalışmalarıyla yetkinli-
ğini ilerletti. Tofaş Ar-Ge’nin 
kurulmasını takip eden yıllar, 
aynı zamanda Tempra mode-
liyle, Türkiye’nin ilk büyük 
ölçekli ihracat hamlesini ger-
çekleştirdiği dönem oldu. Bu 
dönemdeki çalışmalar, Türk 
otomotiv sanayiinin Avrupa 
pazarlarına yönelik üretim 

Delvac Hafif Ticari Araç Mo-
tor Yağları kategorisi ile hafif 
ticari araç parklarına hitap edi-
yor, bu kategorinin bilinirliğini 
artırmak adına çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.Geride bıraktığı-
mız yıl içerisinde pazar ihtiyacı-
nı doğru belirleyip Avrupa, Or-
tadoğu ve Afrika bölgesindeki 
diğer ülkelere kıyasla Türkiye 
olarak çok daha başarılı olduk. 
Her yıl çift haneli büyüme o-
ranlarıyla hafif ticari araç ürün 
kategorisindeki iddiamızı sür-
düreceğiz” değerlendirmelerini 
yaptı.

Hafif ticari araçlara özel 
Mobil Delvac LCV F 5W-30, 
motor ömrünün uzamasına ve 
yakıt ekonomisine yardımcı 
olan, motorda çamur ve aşın-
maya karşı mükemmel koruma 
sağlayan, sentetik bir motor ya-
ğı olarak dikkat çekiyor. Ford 
WSS-M2C913-D ve 
Ford WSS-M2C913-
C onaylarının tavsi-
ye edildiği motor-
lara sahip Ford 
hafif ticari araç-
lar, ACEA A5/
B5 veya A1/B1 
standardı gerek-
tiren hafif ticari 
araçlar, normal 

yetkinliğinin ispatı olurken, 
bir yandan da ülkemizin oto-
motivde üretim üssü haline 
gelmesinde önemli bir rol oy-
nadı. Tofaş Ar- Ge’nin ürün 
geliştirme sürecinde rol aldığı 
Doblo ve Fiorino modelleri 
kendi segmentlerinin yaratı-
cısı oldular ve küresel ölçekte 
başarılarını ispat ederek, Van 
of The Year ‘Avrupa’da Yılın 
Ticari Aracı’ ödülü dâhil ol-
mak üzere pek çok ödüle layık 
görüldüler. Tofaş Ar-Ge’nin 
ürün geliştirme süreçlerindeki 
rolü kademeli olarak artarak 
devam etti” diye konuştu. 

Tofaş’ın 2010’lu yıllarda 
FCA ile birlikte dünya pa-
zarları için araç geliştirme-
ye odaklandığını da aktaran 
Eroldu, şu açıklamaları yaptı: 

veya zaman zaman ağır olabi-
lecek çalışma koşullarındaki 
(şehir içi sürüş koşulları dahil) 
araçlar için öneriliyor.

Hafif ticari araçlara özel Mo-
bil Delvac LCV M 5W-30 mo-
tor ömrünün uzamasına ve ya-
kıt ekonomisine yardımcı olan, 
motorda çamur ve aşınmaya 
karşı mükemmel koruma sağ-
layan, düşük küllü sentetik bir 
motor yağı olarak öne çıkıyor. 
MB 229.31, 229.51 veya 229.52 
onaylı ürünlerin tavsiye edildiği 
Mercedes-Benz hafif ticari araç-
lar, ACEA C3 standardı gerek-
tiren hafif ticari araçlar, VW 
505 00/505 01 onaylı ürünler 
gerektiren Volkswagen hafif 
ticari araçlar, katalitik konver-
törlü benzinli araçlar ve Dizel 
Partikül Filtreli dizel araçlar 
için tavsiye ediliyor.

Hafif ticari araçlara özel Mo-
bil Delvac LCV 5W-30 

ve Mobil Delvac LCV 
10W-40 ürünleri, 
tipik olarak şehir içi 
zorlu sürüş koşulla-
rında çalışan dizel ve 
benzinli motorlarda 
mükemmel yağlama 
ve koruyuculuk sağ-
layan bir motor yağı 
olarak sunuluyor. 

“2014’te Kuzey Amerika ve 
Kanada pazarları için 360 mil-
yon dolarlık yatırımla Doblo 
Amerika projesi, Tofaş için ye-
ni bir evrenin başlangıcı oldu. 
Tofaş Ar-Ge, Egea projesinde 
ise sorumluluklarını arttırdı.1 
milyar dolar yatırımla hayata 
geçen model ailesinin ürün ge-
liştirme sürecine liderlik etti. 
Ar-Ge faaliyetinin yüzde 70’i 
aşan mühendislik çalışmaları 
Tofaş ve Türkiye’deki değer 
zincirimiz tarafından ger-
çekleştirildi. Bu katkı düzeyi 
Türkiye otomotiv tarihi için 
bir ilki oluşturdu. Egea’yı ön 
plana çıkartan özelliklerden 
bir diğeri de otomobilin Tür-
kiye’deki müşterilerin taleple-
ri göz önünde tutularak Tofaş 
tarafından şekillendirilmesi 
oldu. Egea bu nedenle yalnızca 
Türkiye’de pazara sunuldu-
ğundan beri üç yıldır, sadece 
en çok satan model olmakla 
kalmadı, performans ve kon-
fordan vazgeçmeden ekono-
mik ulaşım çözümleri arayan 
kullanıcılar için fiyat / fayda 
dengesi açısından çok başarılı 
bir ürün olarak dünya pazar-
larında yerini aldı. Türkiye’de 
en çok tercih edilen mo-

del olan Egea, 2016 yılında 
AutoBest ‘Avrupa’da Yılın 
Otomobili’ seçildi. Tofaş’ta 
geliştirilen Sedan modelinin 
platformunun başarısı, hatc-
hback ve station wagon karo-
serli modellerin doğuşunu da 
beraberinde getirdi.”
“Son 15 yılda 1,6 milyar Avro 

Ar-Ge harcaması yaptık”
Tofaş Ar-Ge’nin faaliyetle-

rini, 18 bin metrekarelik labo-
ratuvar ve ofis alanında sürdür-
düğüne değinen Cengiz Eroldu, 
“Tofaş Ar-Ge’de bugün yaklaşık 
700 kişi çalışıyor. Tofaş olarak 
son 15 yılda 1,6 milyar Avro 
Ar-Ge harcaması yaptık. Gerek 
ülkemiz gerekse global ölçek-
te başarısını ispat eden Doblo, 
Fiorino ve Egea modellerinde 
‘Tofaş Ar-Ge’ imzası var.  Son 

10 yıldır yıllık ciromuzun yak-
laşık yüzde 3’ünü Ar-Ge har-
camalarına ayırıyoruz. Tofaş 
bu dönem zarfında birçok kez 
Avrupa’da en çok Ar-Ge har-
caması yapan ilk 1000 şirket 
arasında yer aldı. Tofaş, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından iki kez ülkemizin 
‘Otomotiv Sektöründe En Ba-
şarılı Ar-Ge Merkezi’ seçildi. 
Ar-Ge’mizin 25’inci kuruluş yıl-
dönümünü kutladığımız bu yıl, 
Ar-Ge harcamalarımızın yanı 
sıra 10 milyon Avro’luk Ar-Ge 
test ekipman yatırımı gerçekleş-
tirdik. Ulaştığımız yetkinlik se-
viyesinde, Ar-Ge ihracatı da ya-
pıyoruz. FCA’nın yurtdışındaki 
ürün geliştirme çalışmalarında 
da Ar-Ge mühendislerimiz gö-
rev alıyorlar” dedi.

Tofaş Ar-Ge’ye 1.6 Milyar Avro Harcadı

Hafif Ticari Araçlara Özel Motor 
Yağı Kullanımı Yaygınlaşıyor
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Geniş acente ağımızla 
‘’Just in Time‘’ servis

Karayolu         Denizyolu    Havayolu   
Intermodal     Gabari Dışı Taşımacılık

Gümrüklü Ve Serbest Depolama 
Yönetimi

Ulusal Dağıtım

Doğruer Antrepo

Gümrük Müşavirliği

Uluslararası Lojistik

Standart Depolama
Isı Kontrollü Depolama
Katma Değerli  İşlemler (VAS)

Komple Taşımacılık
Parsiyel Dağıtım
Transit Taşımaları
Konteyner Taşımaları
Proje ve Lowbet Taşımacılığı
Intermodal Taşımacılık
Isı Kontrollü Taşımacılık
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güç ve aktarma organlarında 
verimliliği artırıyor. Örneğin 
gerçek sürüş koşullarında yarı 
hibrit bir araçta akıllı sürüş 
çözümlerinin kullanımı, nor-
mal sürüş modu ile kıyaslan-
dığında karbondioksit mik-
tarında yüzde 10’un üzerinde 
azalma sağlıyor.

Akıllı sürüş sistemleri; hız, 

aldı. Katılımcılara, verinin 
anlamlandırılması, toplan-
ması, analiz edilmesi, tah-
minlemesi gibi konuların yer 

150’YI aşkın sayıda katılım-
cının yer aldığı etkinlikte 
otomotiv endüstrisinin ge-
lecekteki büyümesini güç-
lendirecek lojistik çözümleri 
sunuldu. İstanbul’da gerçek-
leştirilen Auto Mobility 
etkinliği, DHL Supply 
Chain’in otomotiv müşteri-
lerine özel olarak gerçekleş-
tirdiği ve otomotiv sektörün-
deki yenilikçi tedarik zinciri 
çözümlerinin sunulduğu en 
büyük etkinlik olma özelliği-
ne sahip. Yerel endüstri lider-
lerinin yanı sıra global lojistik 
uzmanlarının da katılım sağ-
ladığı etkinlikte, Türkiye’de 
geliştirilen inovatif lojistik 
çözümleri büyük ilgi gördü. 
Etkinlikte otomotiv sektö-
ründeki lojistik süreçlerde 
güncel ve gelecekte öngörü-
len teknolojiler kullanılarak 

GERÇEK zamanlı veriler 
sayesinde pahalı donanım ya 
da farklı motor tasarımlarına 
gerek kalmadan avantajlar 
getiren akıllı sürüş çözüm-
leri, normal sürüş modları 
ile kıyaslandığında karbon-
dioksit (CO2) miktarında 
yüzde 10’un üzerinde azal-
ma da sağlıyor.

Dünyanın önde gelen oto-
motiv orijinal ekipman üre-
ticileri için emisyon ve yakıt 
tasarrufu çözümleri üreten 
Delphi Technologies, yakıt 

TOFAŞ çalışanları, Micro-
soft ile ortak yürütülen Yapay 
Zekâ Programı kapsamında, 
yapay zeka destekli veri ana-
listliği eğitimi aldılar. “Yapay 
Zeka Veri Analisti Programı” 
projesi kapsamında, farklı 
uzmanlık alanlarında görev 
alan Tofaş çalışanlarına tek-
nik yetkinlik kazandırılması 
amaçlanıyor.

Tofaş, teknoloji ve di-
jital dönüşümde yaşanan 
gelişmeleri yakından takip 
etmek adına hayata geçir-
diği proje ve programlara 
devam ediyor. Teknoloji ve 
dijitalleşmede yaşanan hızlı 
dönüşüme ayak uydurmak 
için gerekli olan en önemli 
yetkinliklerden“veriden de-
ğer yaratma” konusundaki 
yatırım ve projelerini sür-
düren şirket, bu kapsamda 

tasarrufunu artırmak, emis-
yonları düşürmek ve sürüş 
menzilini uzatmak için öngö-
rülü güç ve aktarma organları 
sistemleri olan “Akıllı Sürüş” 
çözümlerini geliştirmeyi sür-
dürüyor. Delphi’nin akıllı 
sürüş çözümleri; içten yan-
malı, hibrit veya tam elekt-
rikli dahil olmak üzere tüm 

‘Yapay Zeka Veri Analisti 
Programı’nı hayata geçirdi. 
Nisan ayında başlayan ve 
Tofaş çalışanlarına, sürdürül-
mekte olan yapay zekâ proje-
lerine paralel teknik yetkin-
lik kazandırmayı amaçlayan 
projenin ilk adımı, Microsoft 
ile ortaklaşa yürütüldü. Prog-
ram katılımcılarına Tofaş 
Fabrikası’nda düzenlenen bir 
tören ile sertifikaları takdim 
edildi. Tofaş Bilgi ve İşlem 
Teknolojileri Direktörü Öz-
gür Çetinoğlu’nun ev sahip-
liğinde gerçekleşen törene; 
Microsoft Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Murat 
Yılmaz ile Tofaş ve Microsoft 
yönetiminden isimler katıldı.

Programda; üretim, ka-
lite, tedarik zinciri, İK gibi 
farklı alanlarda görev alan 
toplam 40 Tofaş çalışanı yer 

ve aktarma kontrol cihazına 
dönüştürülüyor.

Konuyla ilgili konuşan 
Delphi Technologies Elekt-
ronik ve Elektrikliye Geçiş 
Mühendislik Bölümü Baş-
kanı Harry Husted, “Akıllı 
Sürüş sistemimiz, tıpkı hız 

rildi. Tofaş Bilgi İşlem Tek-
nolojileri (BİT) veri bilimi 
ekibi de katılımcı gruplara 
liderlik yaptı.

Akademi’de de eğitimler 
düzenlenecek

Katılımcılardan oluşan 8 
ekip, eğitimin sonunda kendi 
iş birimlerinden birer pro-
je seçti ve Microsoft Azure 
platformunda uygulamalı 
olarak çalışmalar gerçekleşti-
rildi. Projelerin gerçek hayat-
ta uygulanabilir, geçmişten 
bu yana süren bir problemin 
çözümüne yönelik olması-
na özen gösterildi. Program 
kapsamında her ekip en az 
yüzde 80 başarı oranına sahip 
bir yapay zekâ modeli ile ger-
çekte var olan bir probleme 
çözüm üretti. Katılımcıların 
bazıları da program dâhilinde 
elde ettikleri sonuçları üre-

kullanılan ürünler hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlikte otomotiv sek-
törünün lojistik alanındaki 
inovatif çözümlere ek olarak 
sektörde en sık karşılaşılan 
gümrük problemleri üzerine 
çözümler de anlatıldı. Etkin-
liğine katılan otomotiv sek-
törü yetkilileri operasyonla-
rında kullanmak için sunulan 
tedarik zinciri çözümlerini 
tanıma fırsatı elde etti.

sabitleme fonksiyonu gibi 
etkinleştirilip kapatılabiliyor. 
Bu açıdan bakıldığında siste-
mimiz, günümüzde çalışanlar 
da dahil olmak üzere çeşitli 
düzeylerde sürüş destek ve 
otonom sistemlerle birlikte 
kullanılabiliyor” dedi. 

tim hattında deneyimleme 
imkânı yakaladı. Program 
kapsamında elde edilen başa-
rının ardından çalışmaların 
Microsoft Başarı Hikayesi 
olarak değerlendirilmesine 
karar verildi.

Tüm bunlarla birlikte; ve-
riyi anlamak, yorumlamak, 
işlemek adına izlenilecek tüm 
adımların Tofaş’ın tüm bi-
rimlerinde bir kültür haline 
gelmesini sağlamak amacıyla 
Tofaş Akademi’de de sürek-
li eğitimler düzenlenmesine 
karar verildi. Bu doğrultuda 
program kapsamında 2 kişi de 
İç Eğitmen olarak yetiştirildi.

DHL Auto-Mobility, O-
tomotiv sektörü için en kap-
samlı tedarik zinciri çözüm-
leri etkinliği olma özelliğini 
sürdürmeye devam ediyor.

DHL Supply Chain, DHL 
Express, DHL Freight ve DHL 
Global Forwarding Türkiye 
Şirketleri ile birlikte DPDHL 
Küresel CSI (Customer Solu-
tion and Integration) ekibinin 
ev sahipliği yaptığı etkinlikte 
DHL Supply Chain Türkiye 
İnovasyon ve AR-GE ekibi 
tarafından otomotiv müşteri-
lerine özel olarak geliştirilen 
inovasyon ürünleri ve çözüm-
leri anlatıldı. DHL Supply 
Chain Türkiye Genel Müdürü 
Orkun Saruhanoğlu etkinlikle 
ilgili hedeflerinin mevcut du-
rumda Almanya, Singapur ve 
Amerika’da bulunan inovas-
yon merkezlerinden birinin de 
Orta Doğu Afrika Bölgesi için 
Türkiye’ye açılmasını sağla-
mak ve marka gücünü sürdür-
mek olduğunu vurguladı.

konum, topoğrafya, trafik 
ışığı sistemleri ve yol tıkanık-
lıkları gibi konularda verileri 
topluyor. Bu veriler, aracın 
enerji tasarrufu sağlayacak 
kararlar almasına yardımcı 
olmak adına bulut üzerinden 
araç hızını, enerji kullanım 
dengesini ve performansını 
aktif olarak ayarlayan bir güç 

aldığı veri hazırlığı sürecinde 
rol üstlenmelerine yardımcı 
olacak 45 saat sınıf eğitimi ve 
de 150 saat online eğitim ve-

inovatif yaklaşımlarla neler 
geliştirilebileceği anlatıldı. 
Etkinlikte alanında uzman 
isimler, küresel otomotiv sek-
törü dinamiklerini, bunların 
tedarik zincirine etkileri ve 
Türkiye’nin küresel otomo-
tiv endüstrisine entegrasyo-
nunun yanı sıra otomotiv 
alanındaki e-ticaret ve diğer 
gelişen yeni iş modelleri ve 
inovasyon çalışmaları so-
nucunda tedarik zincirinde 

Delphi Technologies Akıllı
Sürüş Çözümlerini Geliştiriyor

Tofaş ve Microsoft’tan Örnek Proje

DHL “Auto Mobility” 
Etkinliği Gerçekleştirildi
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Delphi Technologies, yakıt tasarrufunu artırmak, emisyonları düşürmek ve 
sürüş menzilini uzatmak için öngörülü güç ve aktarma organları sistemleri 
olan “Akıllı Sürüş” çözümlerini geliştirmeyi sürdürüyor. 

Tofaş, teknoloji ve 
dijital dönüşüm 
alanında hayata 
geçirdiği çalışmalara 
bir yenisini daha 
ekledi.  
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AR-GE ve İnovasyon 
Zirvesi’nin açılış konuşmasını 
yapan MMG Yönetim Kuru-
lu Başkanı Osman Balta; “Bu 
zirveye ilişkin en büyük ama-
cımız ülkemizdeki entelektüel 
sermayeyi küresel dünyada de-
ğere dönüştürebilecek kapıyı 
aralamak ve ülkemizin gelişen 
dünyada rekabet gücünü ar-
tırması için temel bulgulara 
ulaşmak. Bu aşamada, bilgi 
ekonomisini merkeze alarak 
teknolojiyi sadece kullanan 
değil aynı zamanda üreten bir 

ülke konumunda olmak ve ye-
ni kalkınma hamlesiyle birlik-
te sanayide yüksek teknolojiye 
sahip ürünler üretmek duru-
munda olduğumuzu biliyoruz. 
Bu bilinçle Mimar ve Mühen-
disler Grubu olarak bizler, tek-
nolojik gelişmeleri, değişim ve 
dönüşümü modern dünyanın 
temel parolası olarak görüyor 
ve yapay zekâ, dijital dönüşüm, 
toplum 5.0, endüstri 4.0, akıllı 
fabrikalar, insansız sistemler, 
otonom robotlar gibi konular-
da milli ve yerli yeteneklerin 
geliştirilmesini stratejik olarak 
öncelikli alanlardan görüyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Büyükdede: “Ülkemizin 
konumu lojistik alanda 

fırsatlar sunuyor”
Türkiye’nin konumunda 

dikkat çelen Sanayi ve Tek-

noloji Bakan Yardımcısı Ha-
san Büyükdede, “Ülke olarak 
kıtaların geçiş köprüsü du-
rumundayız. Bu durum ülke 
olarak bize ciddi fırsatları be-
raberinde getirmektedir. Bu 
fırsatlardan birisi de özellikle 
lojistik alanındaki fırsatlar-
dır. Uzak Doğuda üretilen bir 
ürünün Avrupa ile buluşması 
için ülkemizden geçmesi ge-
rekmektedir. Bu kapsamda 
ülkemizi sadece transit geçiş 
ülkesi ötesinde lojistik üssü 
olarak konumlandıracak ça-
lışmaları da yürütmekteyiz. 
Özellikle elektronik ticaretin 
gelişimi birlikte lojistik kav-
ramı sadece depolama ve ta-
şımanın ötesinde bir hal alıp 
depolamanın yanında tedarik 
zincirinin önemli bileşeni ha-
line gelip paketleme, ürünleri 
kişiselleştirme gibi yeni iş mo-
dellerini de içerisine almaya 
başlamıştır. Bu durum özellik-
le sanayi bölgelerimizle demir 
yollarımızın birleşmesi ortak-
laşa iş yapabilmesinin önünü 
açmaya başlamıştır” dedi.

Zirvede gerçekleşen otu-
rumlarda Yerli Ağlarda Kü-

resel Pazarlara Lojistiğin 
Önemi: Yeni İpek Yolunun 
İnşası paneli de gerçekleşti-
rildi. PTT Genel Müdür Yar-
dımcısı Gürbüz Akbulut’un 
moderatörlüğünde gerçekle-
şen panele T.C. Ulaştırma Ve 
Alt Yapı Bakanlığı Ulaştırma 
Ve Haberleşme Uzmanı Dr. 
Çağlar Tabak, ASELSAN 
Akıllı Sistemler Direktörü 
Gökhan Uluçay ve TCDD 
Taşımacılık 1. Bölge Müdürü 
konuşmacı olarak katıldı.

Akbulut; “Ülkemizde
üretilen her şeyi ihtiyacı 
olan herkese ulaştırmak 

için gayret sarf ediyoruz”
PTT A.Ş. 23 Ekim 1840’da 

Kurulmuş Türkiye’nin en es-
ki kurumlarında ve 179’uncu 
yılı kutlamış bir kurum ol-
duklarını belirten PTT Ge-
nel Müdür Yardımcısı Gür-
büz Akbulut konuşmasında; 
“45 bin çalışanı bulunmakta. 
Ülkemizde üretilen her şeyi 
ihtiyacı olan herkese ulaştır-
mak için gayret sarf ediyoruz. 
Bunun için bakanlığımız ül-
kemizin tüm kurum ve ku-
ruluşlar ile dünyanın bütün 
ülkeleri ile iş birliği yapıyo-
ruz. Bu kurumlarla inovasyon 
ve yeni oluşturulan küresel 
ağlardan faydalanıyoruz. En 
önemli şeylerde birisi yerli 
ağlar ve yerli pazarlarla ala-
kalı olan konu ile ilgili birkaç 
özetleme yapmak istiyorum; 
her geçen gün önemi artan 
ülke alanında bir tanesi lojis-
tik ve E-ticaret, onun için çok 
ciddi bir altyapı yapılması ge-
rekiyor” dedi.

Tabak; “Yatırımlarımızda 
uluslararası projeksiyonda 

çalışıyoruz”
Ulaştırma ve alt yapı ya-

tırımları genel müdürlüğü 
olarak çalışmaları hakkında 
bilgi veren T.C. Ulaştırma Ve 
Alt Yapı Bakanlığı Ulaştırma 
Ve Haberleşme Uzmanı Dr. 
Çağlar Tabak; “Liman pro-
jelerimiz var, limanlarımızın 
yat limanları, kurvaziyer li-
manları konteyner limanları 
gibi büyük limanların yapı-
mın planlandığı ve işletmeye 
açıldı. Önemli bir ulaştırma 
alanımızda hava meydanları 
Ordu-Giresun, Rize-Art-
vin gibi Türkiye’nin değişik 
bölgelerinde yapılan hava 
meydanlarının inşaat planla-
maları yine genel müdürlük 
tarafından yapılıyor. Yatırım-
ları yaparken genel müdürlü-
ğümüz uluslararası projeksi-
yonda, uluslararası rekabet de 
göz önünde bulundurularak, 
uluslararası karayolu, ulusla-
rarası havayolu alanındaki ça-
lışmalarını göz önüne alarak 
planlama ve fizibilite çalışma-
larını yapmaktayız” dedi.

Ülkemizin liman sektö-
ründe özellikle denizyolu 
taşımacılığında daha hızlı 
hareket edip daha hızlı ya-
tırımlar yapmak olduğunu 
vurgulayan Kabak; “Pire li-
manındaki yük hacmini ül-
kemize kazandırmak için bir 
takım gelişimlerde bulunmak 
zorundayız. Genel müdürlük 
olarak bizde yeni bir vizyon 
geliştirerek yatırımlarımı 
geliştiriyoruz tarihi ipek yo-

lunda üzerinde daha fazla 
yük alabilmek için Çandarlı 
limanına, bunun akabininde 
kendi koridorunda olan yük 
aktarma merkezi olan Kemal-
paşa lojistik merkezine ipek 
yolunun en önemli güzer-
gahı olan orta koridorun en 
önemli ağı Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu hattını ve bunun 
bağlatışı olan Marmaray hat-
tını tamamlayarak işletmeye 
açtık” bilgisini aktardı.

Özellikle deniz bağlantı-
larını güçlendirilmesi için 
lojistik merkezlerin yerinin 
önemli olduğunu vurgulayan 
Kabak, şöyle devam etti: “Ke-
malpaşa lojistik merkezinin 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
üzerinden gelecek yüklerin 
egedeki limanlarımıza akta-
rılması için kurulan lojistik 
merkez üzerinden yapılması 
inşaatı devam etmektedir.

Lojistik master planı çerçe-
vesinde ülkemizin en önemli 
yük merkezleri incelenmiş, 
İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Mersin illerinde önemli mer-
kezlerin kurulması ön görül-
müş. Bizde buraların lojistik 
hublar ile güçlendirilmesiyle 
karayolu-demiryolu, demir-
yolu-denizyolu bağlantılarını 
güçlendirerek birbirlerine 
aktarım sağlanmasının çalış-
malarını yapmaktayız.

Bizde hem uluslararası ku-
rum ve kuruluşların gelişmiş 
ülkelerin yapmış olduğu pro-
jeleri yakında takip ederken 
hemde ülkemizin gelişme-
sindeki perspektifleri takip 
ederek planlamalar netice-

sinde yatırımlarımızı devam 
ettirmekteyiz. Yeni ipek yolu 
ve yeni ticari yollar üzerine, 
demiryolu taşımacılığını, lo-
jistik merkezileri ve intermo-
dal taşımacılığı geliştirmek 
için çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz.”

Uluçay; “Araçların
birbirleriyle, yayalarla ve 

trafik işaretleriyle
haberleşebilir olduğu bir 

dünyaya gidiyoruz”
ASELSAN aslında askeri 

uygulamaları ile bilinen bir 
şirket son zamanlar ülkeni 
sivil alandaki amaçlarını da 
sağlamak ve dışa bağlılığını 
azaltmak için 2014 yılında bir 
organizasyonla sivil alanda da 
bir yapılanma içine girdikle-
ri bilgisini veren ASELSAN 
Akıllı Sistemler Direktörü 
Gökhan Uluçay; “UGES (U-
laşım, Güvenlik, Enerji ve O-
tomasyon Sistemleri) isminde 
bir yapılanmaya gittik” dedi.

Akıllı ulaşım sistemleri 
hakkında bilgi veren Uluçay; 
“Uzakdoğu, Çin dünyanın 
üretim merkezi ve artık he-
defler sadece üretmek değil 
çok hızlı, maliyet etkili ve ü-
rünlere zarar veremden dün-
yaya açılmak. Bununla ilgili 
olarak da oldukça birbirini 
bütünleyen bir sürü teknolo-
jinin bir araya gelmesi gereki-
yor. Buda bizi Dijital Otoban 
başlıklı konsepte getiriyor 
burada trafiğin yönetilmesi 
şehir içinde ve dışında gerekli 
kodlama işlemlerinin hızlı bir 
şekilde yapılabilmesi biriyle 
haberleşen 5G, IoT (Nesne-

Türkiye’nin Ar-Ge ve İnovasyon 
Çalışmaları İstanbul’da Konuşuldu
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Hava Kargo Sektöründeki İlk 
Yerli Yazılım İhracatı Gerçekleşti

Mimar ve Mühendisler Grubu’nun (MMG) ev sahipliğinde düzenlenen 
4’üncü Ar-Ge ve İnovasyon Zirve’sinde Türkiye’nin Ar-Ge ve İnovasyon 
çalışmalarının geliştirilmesi ve kamu-üniversite-özel sektör işbirliklerinin 
artması için neler yapılabileceği tüm ayrıntılarıyla ele alındı.

HITIT yazılım, hava kargo 
sektöründeki ilk yerli yazılım 
ihracatını gerçekleştirdi. Ye-
nilikçi altyapısıyla, kargonun 
tüm süreçlerine bütünlüklü 
bir çözüm sunan Crane Cargo 
yazılımı, sektörün hizmetine 
sunuldu. Sistemi ilk olarak, Pa-
kistan Uluslararası Havayolları 
kullanmaya başladı. Tamamı 
yerli ve yenilikçi ürünleri ile ha-
vayolu IT sektörünün küresel 
aktörlerinden birisi olan Hitit; 
kargo yazılımı alanında hizmet 
ihraç eden ilk Türk teknoloji 
şirketi oldu. Hitit, tedarik zin-

cirindeki katmanlar arasında 
tam bir bütünlük ve iletişim 
sağlayan Crane Cargo çözüm-
leri ile havayolu yolcu taşıma 
sistemlerindeki 25 yıllık tecrü-
besini kargo sektörüne taşıdı.  

Crane Cargo özellikle hava-
yollarının, kargo yer hizmetleri 
firmalarının ve ayrıca tedarik 
zincirinde yer alan tüm pay-
daşların lojistik hizmet alma 
aşamasında ihtiyacı olan tüm 
fonksiyonları içeren entegre 
bir sistem sunuyor. Sektörün 
ihtiyacı olan inovatif, akıllı ve 
süreçleri kolaylaştıran yapısıy-

la Crane Cargo, Türkiye’de ve 
dünyada var olan yazılım çö-
zümlerinden çok daha kapsamlı 
teknolojisiyle hava kargo taşı-
macılığının tüm ihtiyaçlarına 
cevap veren bir altyapı sağlıyor. 
Hitit’in yeni yazılımı Crane 
Cargo, tedarik zincirindeki tüm 
süreçleri basitleştirirken, ulus-
lararası kargo regülasyonlarına 
uyumlu çözümler de üretiyor.

Ayrıca tedarik zinciri bile-
şenleri içindeki tüm paydaşlar 
(üretici, ihracatçı, kargo acen-
tesi, gümrük işlemcisi, kara 
nakliyecisi, kargo genel satış 

acentesi, kargo terminal işleti-
cisi, havayolu, gümrük otorite-
leri, ithalatçı, depo işleticisi, ve 
alıcı) için de çözümler sunuyor. 

Hitit Hava Kargo ve Lojis-
tik Çözümlerinden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Atil-
la Lise şunları söyledi:“Hitit 
olarak; havayolu teknolojisi 
sektöründeki 25 yıllık dene-
yimimizi, kargoya taşımanın 
ve bu alanda ilk yerli yazılım 
ihracatını gerçekleştirmenin 
gururunu yaşıyoruz. Günü-
müzde e-ticaret trafiği tüm 
dünyada çok hızlı büyüyor 

ve bu da lojistik sistemlerin 
birbiriyle entegre çalışmasını 
zorunlu kılıyor. Crane Cargo 
çözümlerimiz tam da bu nok-
tada doğru zamanlama ve yet-
kin fonksiyonlarıyla bu amaca 
hizmet etmek üzere tasarlandı. 
Şu an uluslararası iş ortakları-

mızdan Pakistan Uluslararası 
Havayolları Crane Cargo sis-
temine tam geçişini sağladı. 
Hedefimiz kısa süre içinde, 
hava kargo sektöründe, ülke-
mizde ve farklı coğrafyalarda 
yenilikçi ürünlerimizle büyü-
meye devam etmek.” 

Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Hasan Büyükdede

MMG Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Balta
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kezinde gerçekleşen ödül 
töreninde Pirelli’nin Ope-
rasyonlardan sorumlu Genel 
Müdürü Andrea Casaluci’nin 
elinden alan Kordsa CEO’su 
Ali Çalışkan, törende yap-
tığı konuşmada aldıkları bu 
ödülden büyük bir mutluluk 
ve gurur duyduklarını dile ge-
tirerek, sözlerine şöyle devam 
etti: “Kordsa olarak ‘Yaşam-
dan İlham Alıyoruz, Yaşamı 
Güçlendiriyoruz’ mottosuyla 
çıktığımız yolda her kararı-

TÜM tedarikçi ve iş ortakla-
rının Kordsa İş Etiği Kuralları 
temel alınarak hazırlanan İş E-
tiği Beyanı ile uyumlu çalışma-
larını talep eden Kordsa, teda-
rikçilerinin çevresel ve sosyal 
etkilerini de değerlendiriyor.

Kordsa ile uzun yıllardır 
iş ilişkisi bulunan Pirelli de 
benzer bir değerlendirmeyi 
ürün ve hizmetlerin kalitesi, 
hız, sürdürülebilirlik, inova-
tif yaklaşım, global yaygınlık 
ve hizmet düzeyi kriterlerini 

baz alarak kendi tedarikçile-
ri için yürütüyor. Pirelli’nin 
değerlendirmeleri sonucunda 
Kordsa, tedarikçilerini seçme 
ve değerlendirme kriterleri, iş 
gücü ve insan hakları, iş sağlığı 
ve güvenliği, çevresel koruma, 
etik ve yönetim uygulamaları 
alanlarındaki beklentileri gibi 
konularda, sürdürülebilirlik 
ekseninde “En İyi Tedarikçi” 
ödülüne layık görüldü.

Ödülü, 25 Eylül’de 
Milano’da Pirelli Genel mer-

bilirlik yol haritamıza paralel 
ilerlemeleri önemli. Bu ödül, 
bu amaçla ortaya koyduğu-
muz tedarikçi değerlendirme 
sistemimizin doğru işlediği-

nin bir göstergesi. Tüm çalı-
şanlarımıza ve sürdürülebi-
lirlik yolculuğumuzda bizim 
yanımızda yer alan tedarikçi-
lere teşekkür ederim.”

mızın ve her yatırımımızın ar-
kasında sürdürülebilir tekno-
lojiler üretme hedefi yatıyor. 
Sürdürülebilirliğin ilk adımı-
nı, kendi sürdürülebilirliğini 
sağlamak olarak görüyoruz. 
Sadece kendi içimizde sürdü-
rülebilirlik çalışmalarına ağır-
lık vermek bu hedef için ye-
terli değil. Tedarikçilerimizin 
de belirlediğimiz sürdürüle-

Kordsa “En İyi Tedarikçi” 
Ödülüne Layık Görüldü
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lerin lastiklerinden en yüksek 
verimi almalarına, operas-
yonel maliyetlerini etkin bir 
şekilde yönetmelerine destek 
olmak için tasarlanan mobil 
bakım servis ağı ‘FleetMobi-
le’ hizmeti özel danışmanlar 
tarafından sunulacak. 

Şenocak: “Tamamen ağır 
ticari araçlara özel olarak 

hizmet sunulacak”
Prometeon Türkiye, Orta 

Doğu, Afrika, Rusya, Orta 

PIRELLI marka endüstriyel 
ve ticari lastiklerin lisanslı 
üreticisi Prometeon Türkiye, 
Kayseri’de otomotiv sektö-
rüne hizmet sunan Esim Dış 
Ticaret ile yeni bir ‘yetkili iş 
ortaklığı anlaşması’ imzala-
dığını duyurdu. Tamamen 
ağır ticari araçlara özel olarak 
hizmet verecek olan bayide 
birçok hizmet aynı anda su-
nulabilecek.

Gerçekleşen açılışa Esim 
Dış Ticaret kurucuları Or-
han Gözel, Hayati Meşeli, 
Mustafa Nuri Uzdoğan, 
Prometeon Türkiye, Orta 
Doğu, Afrika, Rusya, Orta 
Asya ve Kafkaslar CEO’su 
Alp Günvaran, Prometeon 
Türkiye, Orta Doğu, Af-
rika, Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar Ticaret Direktörü 
Gökçe Şenocak, Prometeon 

Türkiye, Rusya ve Kafkaslar 
Pazarlama Müdürü Ali Yıl-
maz ve Prometeon Ankara 
Bölge Müdürü Emre Aktu-
na katıldılar. 

İş birliği kapsamında; 
Esim Dış Ticaret, Kayseri 
Kocasinan’da hizmete açılan 
ileri teknolojilerle donattığı 
satış ve servis noktasında 
Prometeon Türkiye’nin 
ürettiği Pirelli marka kam-
yon, otobüs, tarım ve OTR 
lastiklerinin satışı ile sökme 
takma ve balans hizmetleri-
nin yanı sıra lastiğin yakıta 
etkisini minimize etmeye 
odaklanarak geliştirilen 
“ProTruck” çözüm paketi 
hizmetlerini sunacak. 

Ayrıca, Prometeon 
Türkiye’nin ‘ProTruck’ çö-
zümleri kapsamında sundu-
ğu filo çözümleri ile müşteri-

teon ürün gamını, hizmet ve 
çözümlerini en iyi şekilde su-
nacağına inanıyoruz. Prome-
teon Türkiye olarak, ‘Her ko-
şulda yanınızdayız’ sloganıyla 
müşterilerimize sadece lastik 
değil, işletme maliyetlerini 
de minimize eden ProTruck 
çözüm ailemizle hizmet su-
nuyoruz. Şimdi de Kayseri ve 
çevresindeki müşterilerimi-
ze hem ürünlerimizi hem de 
maliyetleri düşüren çözümle-
rimizi daha hızlı ve kaliteli bir 
şekilde ulaştıracağız.”

Esim Dış Ticaret kuru-
cularından Mustafa Nuri 
Uzdoğan şunları kaydetti: 

“Esim Dış Ticaret olarak 26 
yıldır lastik sektöründe faali-
yet gösteriyoruz. Prometeon 
Türkiye ile 4 yıl önce başla-
yan iş birliğimizi ağır vasıta-
lara özel yeni bir merkezle 
zenginleştirmekten dolayı 
büyük mutluluk duyuyoruz. 
Türkiye’nin ağır vasıta ta-
şımacılığında önemli geçiş 
yollarından olan Kayseri’nin 
Osman Kavuncu Bulvarı’nda 
kurduğumuz merkezimiz 
ile müşterilerimize premi-
um kalite Pirelli endüstriyel 
ve ticari lastiklerin yanı sıra 
lastik bakım hizmetlerini de 
sunmayı hedefliyoruz.”

Asya ve Kafkaslar Ticaret Di-
rektörü Gökçe Şenocak, yap-
tığı değerlendirmede şunları 
söyledi: “Prometeon Türkiye 
olarak, Kayseri ve çevresinde 
otomotiv sektörüne uzun yıl-
lardır hizmet sunan Esim Dış 
Ticaret ile iş birliğimizi bir a-
dım daha ileri taşıdığımız için 
büyük mutluluk duyuyoruz. 
Tamamen ağır ticari araçlara 
hizmet sunmak üzere tasar-
lanan yeni şubenin, Prome-

Prometeon 3 bin Metrekarelik Tesisle Kayseri’de
Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin 
lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, yurt 
çapındaki iş ortakları sayısını artırmaya 
devam ediyor. 

Kordsa, Pirelli 
tarafından yapılan 
değerlendirme 
kapsamında “En İyi 
Tedarikçi” olarak 
seçildi. 

Continental Kamyon Sürücüleri İle Buluşuyor Continental’in 
Türkiye’nin dört bir 
yanındaki, kamyon 
kooperatiflerine 
yönelik Roadshow’u 
başladı. Ürün, hizmet 
ve servislerinin yanı 
sıra teknolojileri 
hakkında 
bilgilerde veriyor.

DÜNYANIN en büyük 
uluslararası lastik ve orijinal 
ekipman tedarikçilerinden 
Continental, kamyon lastik-
lerinde sunduğu ürün, çö-
züm, hizmet ve servis avan-
tajları konusunda sürücüleri 
bilgilendirmek amacıyla yak-
laşık 6 bin 500 kilometre 
sürecek ve 21 ili kapsayan 
roadshow için yola çıktı.

Yeni Ford Trucks F-
Max’in orijinal ekipman 
tedarikçilerinden biri olan 
Continental, 30 Ekim’e ka-
dar kamyon kooperatiflerine 
yönelik gerçekleştirilecek 
roadshow kapsamında lastik 

hava basıncı ve diş derinli-
ğinin önemine değinecek ve 
yakıt tasarrufu, kilometre 
performansı, güvenlik, kon-
for ve dayanıklılık gibi birçok 
fayda sunan kamyon lastik-
leri hakkında “Sürüş Eğitimi 
ve Lastik Hakkında Merak 
Edilenler” adı altında bilgiler 
verecek. Otomotiv ve lastik 
teknolojisinin bir arada oldu-
ğu tek şirket olan Continen-
tal ayrıca teknolojileri hak-
kında bilgilerde paylaşacak. 
Roadshow’a katılım sağla-
yanlar Ford Trucks F-Max’i 
yakından tanıma şansına da 
sahip olacaklar.

Yapacakları ziyaretlerle 
ilgili değerlendirmede bu-
lunan Continental Türki-
ye Kamyon Lastikleri Satış 
Müdürü Hartwig Kühn, 
“Taşıma ve lojistik endüst-
risinin uluslararası partne-
ri olarak müşterilerimizin 
taleplerini dinliyor, pazarı 
yakından takip ediyor, bu 
sayede pazarı yolları bildiği-
miz kadar iyi biliyoruz. Gü-
cümüzü ürünlerimizden ve 
çözümlerimizden alıyoruz. 
Yakıt tasarrufu, kilomet-
re performansı, güvenlik, 
konfor ve dayanıklılık gibi 
özellikleri öne çıkararak 
geliştirdiğimiz kamyon las-
tiklerimiz, her segmentte 
müşterilerin uygulama alan-
larına göre önemli faydalar 
sağlıyor. Tüm lastiklerin ba-
sıncını ve sıcaklığını sürekli 
olarak ölçerek genel işletim 
maliyetlerini düşüren Conti 
Pressure Check sistemi gibi 

teknolojilerimiz ve yaygın 
bayi ağımızla kamyon sürü-
cülerinin ihtiyaç ve beklen-
tilerine uygun ürün ve hiz-
metler sunuyoruz. Orijinal 
ekipman tedarikçilerinden 
biri olduğumuz yeni Ford 
Trucks F-Max ile çıktığımız 
bu yolda Continental ola-
rak lastiklerimizin sunduğu 
bu tüm faydalar konusunda 
kamyon sürücülerini bilgi-
lendireceğiz” dedi.

Erhanlar Uluslararası 
Nakliyat Continental ile 

tasarruf sağladı
Çeyrek asrı aşkın bir sü-

redir tüm Avrupa ülkelerine 
Türkiye’den soğuk zincir ta-
şımacılığı yapan ve sektörün 
önde gelen filolarından olan 
Erhanlar Uluslararası Nakli-
yat, araçlarında kullanmaya 
başladığı Conti Hybrid HT3 
lastikleri ile yakıt tüketimin-
de her 100 km’de 0,3 litre ya-
kıt tasarrufu sağladı.

Conti Hybrid HT3, uzun 
mesafe ve bölgesel uygulama-
lar için geliştirilmiş yuvarlan-
ma direncini azaltan ve kulla-
nım alanlarına göre optimize 
edilmiş sırt hamuru bileşimi 
sayesinde, iyileştirilmiş yu-
varlanma direnci ve kilomet-
re performansı sağlayarak 
maliyette tasarrufu artırıyor.

Continental Türkiye Kam-
yon Lastikleri Satış Müdürü 
Hartwig Kühn, yaptığı açıkla-
mada, “Özellikle uzun mesafe 
taşımacılık olmak üzere, nakli-
ye şirketleri zorlu bir uluslara-
rası rekabet ile karşı karşıyalar. 
Güvenliği de bir kenara bı-
rakmadan, taşınan ürünlerin 
güvenilir bir biçimde teslim 
edilmesi, uygun maliyet, ya-
kıt verimliliği ve lastik sırtını 
yenileyebilme gibi özellikler 
bu şirketler için en önemli ko-
nuların başında geliyor. Tüm 
bu özellikler Continental’in 
kamyon lastikleri tarafından 

sağlanabiliyor.”
Erhanlar Genel Müdürü 

Sultan Turan ise değerlen-
dirmesinde şunları söyledi: 
“Taşıdığımız ürünlerin varış 
noktalarına güvenli bir şe-
kilde ve zamanında ulaştık-
larından emin olabilmek için 
yüksek güvenlik ve kalite su-
nuyoruz. Bu prensipleri, las-
tik satın alımı kararımızda da 
uyguluyoruz. Conti Hybrid 
HT3 lastiklerini, olağanüs-
tü sürüş güvenliği, oldukça 
iyi performans ve mükemmel 
kullanım özellikleri nedeniy-
le kullanıyoruz” dedi.
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MICHELIN, sosyal sorumluluk 
bilinci ile üretimlerinde LLP (Uzun 
Ömürlü Performans) teknolojisini 
kullanarak; lastiklerin yasal sınıra 
kadar aynı güvenlik ve performans 
ile yol alabilmesini sağlarken, kul-
lanıcılarına da hem çevre ve doğayı 
koruma hem de maliyet tasarrufu 
sağlama konusunda katkıda bulu-
nuyor. Aşınmış olan lastiklerin yasal 
sınır olan 1,6 milimetreden önce de-
ğiştirilmesi; çevreyi olumsuz etkile-
mesinin yanı sıra lastik kullanıcıları 
için de maliyetleri artırıyor. 

Araştırmalara göre lastiklerin er-
ken değiştirilmesi sadece Avrupa’da 
bir yılda 128 milyon, bütün dünya-
da ise 400 milyon ek lastiğin tüke-
tilmesine neden oluyor. Çevreye et-
kileri incelendiğinde ise, Avrupa’da 
erken değiştirilen lastikler, 5 bin 
700 hektar alandaki kauçuk orma-
nının tahribine yol açıyor. Ayrıca 
her yıl 9 milyon ton CO2 emisyonu 
ortaya çıkıyor.
WWF ile işbirliği 4 yıl daha uzadı

Doğadan aldığını geri vermek 
amacıyla WWF Fransa ile işbirliği 

GOODYEAR, ödüllü kış lastikleri 
UltraGrip ailesinde yeni nesil ürün 
gamına geçiş yaptı. UltraGrip Perfor-
mance+, UltraGrip 9+ veya UltraG-
rip Cargo lastiklerini kullanan yüksek 
performans ve standart otomobiller i-
le ticari araçlar, birinci sınıf kış perfor-
mansı deneyiminin tadını çıkaracak.

Goodyear UltraGrip Performan-
ce+ lastikleri iki temel teknolojisi 
sayesinde yüksek performans araçları-
nın ıslak, kuru zemin ve kış şartların-
daki performansını artırıyor. Traction 
Protect Teknolojisi lastiklerin yolun 
şeklini almasını sağlayan özel bir re-
çine bileşeni içeriyor, bu sayede fren-
leme sırasında lastiğin yola tutunma 
etkisi artıyor. Winter Grip Teknolo-
jisi ile lastik sırtındaki özel bileşenler 
düşük sıcaklıklarda da esnekliğini ko-
ruyarak buzlu ve karlı zeminlerde yol 
tutuş etkisi en üst seviyeye çıkarılıyor.

UltraGrip 9+ lastikleriyle Good-
year tüketicilerin sert kış koşulların-
da ortaya çıkan zorlu yol şartlarınını 
üstesinden en rahat şekilde gelmele-
rine yardımcı oluyor. Mileage Plus 
teknolojisi zorlu yol koşullarında 
lastikleri çatlama ve parça kopma-
larına karşı koruyarak daha yüksek 
kilometre performansı sunuyor. 
UltraGrip 9+ lastikleri ayrıca Win-
ter Grip Teknolojisi’ne de sahiptir, 
soğuk havalarda esnekliğini kaybet-
meyen özel hamuru sayesinde karlı 
ve buzlu zeminlerde üstün yol tutuş 
performansı sağlanıyor.

başlatan Michelin, 2015 yılından 
bu yana çevre dostu kauçuk 
üretimini destekliyor. 
İşbirliğinin ilk aşaması 
boyunca sağlanan ilerle-
meden cesaret alan WWF 
Fransa ve Michelin, ortak 
taahhütlerini 4 yıllığına ye-
niledi. Sürdürülebilir bir 
doğal kauçuk pazarı le-
hinde faaliyetlerde bu-
lunmayı amaçlayarak, 

öncelikli durumdaki bölgelerde ku-
rulan bu proje bir yandan ormanı 
koruyup yeniden tesis ederken bir 
yandan da hem yerel toplumlara 
hem de ekosistemlere fayda sağla-
yacak kauçuk tarlaları geliştirmeyi 
amaçlıyor. Pek çok sosyal ve çevre-
sel engelin bulunduğu bu bölgede, 
yerel toplumlar için bir danışma ve 
kapsama programı oluşturulması, 
köylerin inşası, bölgedeki yasa dışı 
ormansızlaştırma pratiklerinin azal-

Endonezya ’da 
bir pilot proje 
g e l i ş t i r m e n i n 

yanı sıra işbirliğini 
sürdürülebilir hareketlilik 
ve biyo çeşitliliğin korun-
ması yönünde geliştirmeyi 

hedefliyor. 
Kalıcı hasara uğramış 

ve zengin biyo çeşitlilikle-
ri ve Bukit Tiga puluh parkına 

yakınlıkları açısından WWF için 

tılması ve fil popülasyonu için yakla-
şık 10 bin hektar alanın daha korun-
ması yoluyla bu saha projesi ciddi 
ilerlemeler kaydetmiş durumda.

Michelin ile WWF Fransa arasın-
daki mevcut ortaklığın yenilenmesi, 
yerel ekonomik kalkınma, yerel 
toplumlar açısından faydalar ve or-
manlarla biyo çeşitliliğin korunması 
arasında bir denge yakalanmasını 
sağlayacak şekilde bu projenin de-
vam etmesine zemin hazırlayacak.
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Michelin Lastik Tasarrufa Davet Ediyor
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le koşarız, dönüştürmekten 
korkmayız ve cesaretle yol alı-
rız. İşlerimizin başında geçirdi-
ğimiz sürede iş ve aş üretiyor, 
değer katıyoruz. Bu aile içinde 
olmaktan gurur duyuyorum. 
Kıdem yıllarını tamamlayan 
arkadaşlarımı tebrik ediyor, 
her birinizin emeğine, alın te-
rine gönülden şükranlarımı 

110 farklı test metodundan 
ve 50 bin saatlik motor ve 
araç deneme testinden geçti.

BP’nin ‘Active techno-
logy’ formüllü akaryakıtları, 
Almanya’nın Bochum ken-
tinde bulunan BP’nin Avru-
pa’daki en büyük global akar-
yakıt teknoloji merkezinde 
kapsamlı testlere tabi tutul-
du. 110 farklı test metodun-
dan geçerek 50 bin saatten 
fazla süren motor ve araç de-
neme testlerinin sonucunda 
yenilikçi Active technology 
formüllü BP Akaryakıtları 
pazara sunuldu.

Bu merkezde yapılan ça-
lışmalarla test edilen Active 
technology formüllü tüm 

Tanzanya’daki Kinyerezi do-
ğalgaz santrali gibi dünyanın 
en zorlu iki şantiyesini göreve 
hazır araçlarla desteklemek 
için bir araya geldiler.

Ürdün’ün ağır yük taşı-
macılığı şirketi Orient Ağır 
Nakliye, yüksek performans-
lı araç ihtiyaçları için filo-

BRIDGESTONE ve Lassa 
markalarıyla Türkiye lastik 
sektörü lideri Brisa, pazarda-
ki gücünün kaynağı olan ça-
lışanlarının başarılarını ödül-
lendirmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda şirkete bağlılıkları 
ve sundukları emek dolayı-
sıyla bin 650 Brisalı, Hizmet 
Kıdemi ile onurlandırıldı. Bu 
çalışanlar 2014-2018 yılları 
arasında 5 ile 30 yıl boyunca 
Brisa’ya ve sektöre en iyiyi 
sunmak üzere hizmet veren 
Brisalılardan oluşuyor.

SÜREKLI kullanımda he-
sapta olmayan araç bakım 
risklerinin azalmasına yar-
dımcı olan yeni Active Tech-
nology formüllü BP Ultimate 
Euro Diesel; bir depoda 59 
km’ye kadar daha fazla yol 
imkânı sunarak Türkiye’de 
bir ilke imza atıyor.

Global boyutta dünyanın 
dört bir yanında gerçekleş-
tirdiği araştırma ve geliştirme 
çalışmalarını uzun yıllardır 
devam ettiren dünyanın en 
büyük şirketlerinden BP, dü-

ENERJI endüstrisi için 
dünyanın en zengin petrol 
rezervlerine gidebilmek veya 
uzak bir ülkeye güç götür-
mek, her koşulda ağır yükleri 
kaldırabilecek modern araç-
lar gerektiriyor.

Allison Transmission 
ve Iveco 

Kıdem yıllarını tamamlayan 
Brisalılar’dan 43 kişi, Brisa İz-
mit Fabrikası’nda düzenlenen 
törende onurlandırıldı. Şirket 
ve sendika yöneticilerinin yer 
aldığı törende, Sabancı Hol-
ding Topluluk Şirketlerinde 
25 yılını tamamlayan Brisa 
CEO’su Cevdet Alemdar, 
“Bizler Brisa’da mükemme-

zenlediği basın toplantısında 
tanıttığı yenilikçi teknolojisi 
ile 107 yıllık hikâyesine ye-
ni bir mihenk taşı eklediğini 
açıkladı. BP Türkiye Akar-
yakıt Ülke Müdürü Martin 
Thomsen’in ev sahipliğinde 
Türk akaryakıt sektörünün 
standartlarını yükseltmeye 
yönelik çalışmaların paylaşıl-
dığı basın toplantısı BP’nin 
yerel ve uluslararası yönetici-
lerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yeni Active technology 
formüllü BP akaryakıtları, 

Astra, yakın 
z a m a n d a 

Ürdün’de-
ki Attarat 
Um Ghud-
ran petrol 

madeni ve 
elektrik sant-

rali projesi ile 

Bu değerlere sahip çıkacak, 
dünya genelinde rekabet 
edecek kaliteyi sürdüreceğiz. 
Önce insan diyoruz. İnsana 
verilen buradaki buluşmamız 
gibi değer ufak dokunuşlarla 
başlar. Bu törenlerin her se-
ne devam etmesini temenni 
ediyor, Brisa yönetimini ve 
bütün arkadaşlarımı kutluyo-
rum” dedi. 

mesine yardımcı olduğu da 
kaydedildi. 

Düzenlenen basın toplan-
tısında konuşan BP Türkiye 
Akaryakıt Ülke Müdürü Mar-
tin Thomsen, yüksek akarya-
kıt kalitesinin ve Ar-Ge ça-
lışmalarının BP için önemine 
vurgu yaparak; “Bochum’da 
yer alan Global Akaryakıt 
Teknoloji Merkezimiz, müş-
terilerimize dünyanın dört bir 
yanında her zaman daha iyisi-
ni sunmaya devam edebilme-
miz için 100 yıldır yakıt üzeri-
ne testler gerçekleştiriyor. Her 
gün 100’e yakın teknisyen ve 
mühendis,yakıt ekonomisi ve 
motor temizleme testleri yapı-
yor.Tüm bu çalışmalarımızın 
sonucu da bugün burada lan-
se ettiğimiz kirle savaşan yeni 
nesil akaryakıt çeşitlerimiz. 
2012 yılında tek depoda 42 
km’ye kadar daha fazla yol va-
adi ile lanse ettiğimiz BP Ulti-
mate Euro Diesel ürünümüzü 
ise daha da ileriye taşıyoruz. 
Artık Active technology for-

motor torkunu sarsıntısız 
bir şekilde arttırıyor. Allison 
şanzıman donanımlı Astra 
HD9 kamyonların kullanım 
kolaylığı, sürücünün vites de-
ğiştirme endişesi yaşamadan 
yol koşullarına konsantre ol-
masını sağlıyor.

Allison Transmission Uy-
gulama Mühendisi Bruno Re, 
açıklamasında; “300 tonun 
üzerinde yük çeken sürücü-

Kıdem yıllarını tamamla-
yan 1607 Brisalı’nın onur-
landırılması yöneticileri 
ve ekip arkadaşlarının ka-
tılımları ile bölümlerinde 
yapılan törenle tamamlan-
dı. Brisa, Hizmet Kıdemi 
Onurlandırma ile çalışanla-
rının özverili çalışmalarını 
desteklemeyi ve güçlendir-
meyi hedefliyor.

müllü yeni BP Ultimate Euro 
Diesel iletek depoda 59km’ye 
kadar daha fazla yol kat edile-
biliyor” dedi.

BP’nin Active techno-
logy formülünün temizleme 
gücü sayesinde bir dizi fay-
da sağladığının altını çizen 
Thomsen; “Zaman içerisinde 
motorda biriken kir, perfor-
mansın düşmesindeki önemli 
bir etken ve düşman haline 
gelir. Bu yeni teknolojimizin 
temizleme gücü, performans 
katığı içermeyen yakıtlarla 
karşılaştırıldığında, kirle sa-
vaşan mükemmel temizleme 
kabiliyeti sayesinde yumuşak 
sürüş gibi faydalar sağlıyor ve 
motorun yeniymiş gibi çalış-
masına yardımcı oluyor.

Durmaksızın beş yıl bo-
yunca araç kullanımıyla eş 
değer bir sürede test edilen ve 
4 yılda 16 ülkede kullanılarak 
performansını global ölçekte 
kanıtlayan bu teknolojimizi 
Türkiye pazarına sunmaktan 
gururluyuz” dedi.

ler, salyangoz hızında ilerle-
mek zorunda kalıyor. Uzun 
mesafelerdeki eğimleri ve aşı-
rı sıcakları aşmak için yüksek 
kapasiteye ihtiyaçları oluyor. 
Allison şanzımanlar, bu gö-
revleri yüksek performans ile 
yerine getiriyor” diye belirtti.

Astra araçları, Ürdün’ün 
elektrik santralinde 327 ton-
luk bir buhar jeneratörü da-
hil olmak üzere çeşitli ağır iş 
ekipmanlarını taşımak için 
kullanılıyor. Çekiciler, ma-
den ağzını oluşturmak, kazan 
temellerini inşa etmek ve di-
ğer altyapı ihtiyaçlarını sağ-
lamak gibi zorlu arazilerdeki 
ağır görevler için gereken gü-
cü sağlıyor.

sunuyorum” dedi.
Törende kıdem töreni-

nin yapılmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Lastik-İş Sendikası Genel 
Başkanı Alaaddin Sarı “Yeri 
geliyor evimize gitmiyoruz, 
yeri geliyor sosyal hayatı-
mızdan ödün veriyoruz, yeri 
geliyor önemli günleri fabri-
kamızdan koşarak kutluyor 
ve hatta işimize geri döndü-
ğümüz zamanlar oluyor. Bu 
emeğimiz dünyada rekabet 
eden bir marka oluşturuyor. 

BP Akaryakıtları’nın, sürekli 
kullanımda, motorun yeniy-
miş gibi çalışmasına ve hesap-
ta olmayan araç bakım risk-
lerinin azalmasına yardımcı 
olduğu açıklandı. Enerji devi 
şirket, Active tehnology for-
müllü BP Ultimate Euro Di-
esel ile sektörde bir ilke imza 
atarak; tek depo ile 59 km’ye 
kadar daha fazla yol gitme 
imkânı sunuyor.

Yapılan basın toplantısın-
da, BP’nin tüm benzinli ve 
dizel yakıtlarında kullanıl-
maya başlanan Active tech-
nology formülünün; sürekli 
kullanımda, motorda biriken 
kiri temizlediği ve kritik mo-
tor parçaları üzerinde koru-
yucu bir bariyer oluşturarak, 
yeniden kir birikmesini en-
gellemeye yardımcı olduğu 
paylaşıldı. Bu teknolojinin 
kullanıldığı BP Ultimate 
akaryakıtlarının motorun, ilk 
dolumdan itibaren çalışmaya 
başladığı ve mümkün olan en 
iyi şekilde performans göster-

sunu Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı Iveco 
ağır hizmet kamyonları ile 
güçlendirdi. 

Allison tam otomatik şan-
zıman, tekerleklere daha fazla 
güç sağlamak, olağanüstü yol 
tutuş, manevra kabiliyeti ve 
hızlı ivmelenme sunmak için 

Brisa Bin 650 Çalışanını 
Hizmet Kıdemi İle Onurlandırdı

BP’nin Yeni Active Technology İle Bir Depoda Daha Fazla Yol

Şantiye Projelerinde Allison ve Iveco İşbirliği
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Brisa’da 2014-2018 yılları arasında 5 ile 30 
yıl arasında hizmet vermiş olan bin 650 Brisa 
çalışanı, hizmet kıdemi ile onurlandırıldı.

Ağır ticari araç 
üreticisi Iveco, 
dünyanın en zorlu 
şantiyeleri için 
Allison tam otomatik 
şanzımanlara yöneldi.

Ar-Ge tecrübesi ile 
geliştirilen, motordaki 
kirle savaşan yenilikçi 
‘Active technology’ 
formüllü akaryakıtları 
düzenlenen lansman 
toplantısı ile tanıtıldı. 

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen
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işleri, rekreasyon alanları, 
peyzaj ve çevre düzenleme 
işleri, kapsamlı üst yapı ve 
bakım onarım işlerinde faa-
liyetlerine devam eden Say-
gınlar İnşaat, Ford Trucks 
araçları Türkiye’nin deniz 
dolgusuna inşa edilecek 2. 
havalimanı olan Rize-Artvin 
Havalimanı’nda kullanmayı 
planlıyor. Ayrıca, şirketin fi-
losundaki toplam ağır ticari 

bi neredeyse tüm ihtiyacını 
karşılıyoruz. Bu operasyonlar 
için kullandığınız teknelerin 
üstün bir performans sergi-
lemesi gerekmektedir. Filo-
muzda bulunan Scania deniz 
motorlarımızdan aldığımız 
referans, bizi yeni motor alı-
mında direk Scania’ya yön-
lendirdi. Gerek satış esna-
sında kurulan sıcak ilişkiler 
gereksede satış sonrası servis 
hizmetlerinde Doğuş Oto-
motiv gibi büyük bir marka-
nın tecrübesi bizim tered-
düte düşmememizi sağlıyor” 
şeklinde konuştu.

SAYGINLAR İnşaat; araç 
parkını 40 adet Ford Trucks 
4142XD inşaat kamyonu ile 
genişletti. 18 Ekim Cuma gü-
nü düzenlenen araç teslimat 
töreninde Ford Trucks tara-
fından Saygınlar İnşaat firma 
yetkililerine teşekkür plaketi 
takdim edildi. 

Törene Saygınlar İnşaat 
Firma Ortağı Tuncay Ay-
han katılırken, Ford Trucks 

DÜNYANIN en yoğun su 
yollarından bir tanesi olan 
İstanbul Boğazı’ndan 2018 
yılında 41 binin üzerinde 
gemi geçiş yaptı. Bu gemi-
lere verilen lojistik hizmet-
leri başlı başına bir sektör 
haline gelmedi. İstanbul 
Boğazı’ndan geçen gemilere 
lojistik hizmet veren Hakan 
Denizcilik filosunda bulu-
nan ve acenta botu olarak 
adlandırılan teknelerinde 
kullanılmak üzere 8 adet 
Scania Deniz motoru aldı.

Türkiye Direktörü Burak 
Hoşgören ve Ford Trucks 
Türkiye Satış Müdürü Mu-
rat Bakış ile Ford Trucks 
Başer Oto Yönetim Kurulu 
Başkanı Veysel Başer ve Ford 
Trucks Başer Oto Genel Mü-
dürü Ömer Faruk Başer hazır 
bulundular.

Hafriyat dolgu, özel ko-
nut inşaatları, yol köprü ve 
kavşak inşaatları, altyapı 

30 yılı aşkın tecrübesi ile 
İstanbul Boğazı’ndan geçen 
gemilere lojistik hizmet ve-
ren Hakan Denizcilik Yö-
netim Kurulu Başkanı Ha-
kan Yalçın yaz-kış demeden 
haftanın 7 günü 24 saat ke-
sintisiz hizmet verdiklerini 
söyledi. Yalçın bu gemilerin 
İstanbul Boğazından gaz 
kesmeden direk geçtiklerini 
hatırlatarak “Hareket halin-
deki gemilere yanaşıp hizmet 
veriyoruz. Bir geminin su, 
erzak, personel değişimi gi-

performans sunuyor. Özel-
likle dekopaj kullanımında 
karşılaşılan şantiyelerin dik 
yokuşlu çalışma şartlarında 

önemi daha iyi anlaşılıyor. 
Hakan Denizcilik’e verdik-
leri bu hizmette kullanılmak 
üzere Scania’yı tercih etme-
lerinden dolayı teşekkür ede-
rim. Scania olarak deniz ula-
şımından, lojistik hizmetlere 
kadar Türkiye denizlerinde 
çalışan tüm firmalara çözüm 
ortağı olmak istiyoruz” dedi.

Scania Endüstriyel ve De-
niz Motorları Satış Müdürü 
Suna Türk Tuzcuoğlu ise 
İstanbul Boğazı’nın hem yur-
tiçi hem yurt dışı deniz taşı-
macılığı açısından jeopolitik 
öneme sahip olduğunu belir-

yüksek tork ile yokuşları tır-
manırken, 400 KW gücünde-
ki motor freni ile gücü sürekli 
kontrol altında tutuyor.

terek “İstanbul Boğazı birçok 
yük gemisine transit geçit 
vermektedir. Bu özelliği ile 
taşımacılık açısından global 
bir coğrafyaya sahiptir. İstan-
bul Boğazı’ndan geçiş yapan 
gemilere lojistik hizmet veren 
Hakan Denizcilik önemli bir 
misyon yüklenmiştir. Biz de 
Scania olarak bu misyonun 
yerine getirilmesinde des-
tek sağlıyoruz. Scania deniz 
motorları yelpazesi, en zorlu 
çalışma şartlarında bile ihti-
yaçlara tam randımanlı bir 
şekilde cevap verecek şekilde 
geliştirilmiştir” dedi. 

araç sayısı 150 olup, tamamı 
Ford Trucks marka araçlar-
dan oluşuyor.

Ford Trucks İnşaat Seri-
si, kalbinde yer alan Ecotorq 
motor sayesinde rampada ve 
zorlu yollarda üstün çekiş gü-
cüyle sürücülere konfor geti-
riyor. Ford Trucks inşaat seri-
si 420 PS güç ve 2150 Nm ye 
ulaşan tork değeri ile en zor 
inşaat koşullarında yüksek 

Doğuş Otomotiv Scania 
Genel Müdürü İlhami Eksin, 
İstanbul Boğazı’ndaki gemi 
trafiğinin karayollarına eşde-
ğer bir yoğunlukta olduğunu 
belirterek sözlerine şöyle de-
vam etti;

“İstanbul Boğazı, dünyada 
uluslararası deniz taşımacı-
lığı yapan diğer boğazlarla 
kıyaslandığında en dar geçite 
sahiptir. İstanbul Boğazı’nın 
Karadeniz’e kıyısı olan 6 ülke 
için sahip olduğu önem de 
göz önünde bulunduruldu-
ğunda bu ülkelere sefer yapan 
gemilere verilen hizmetin 

Saygınlar İnşaat Tercihini 
Ford Trucks’tan Yana Kullandı

İstanbul Boğazı’nın Lojistiğine Scania Takviyesi

DAF Teslimatlarına 
Devam Ediyor
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DAF Trucks Türkiye, 
Gülsan Uluslararası Taşıma-
cılık’a 4 adet DAF XF 480 
Super Space Cap Çekici 
teslim ederken, Bursa Ağır 
Vasıta (BAV) ile birlikte 3 
adet son teknoloji DAF FT 
XF 480 çekiciyi Özgüven 
Nakliyat’a teslim etti.

DAF Trucks Türki-
ye Gülsan Uluslararası 
Taşımacılık’a  4 adet yeni 
DAF XF 480 Super Space 
Cap Çekici teslimat ger-
çekleştirdi. 

 Teslimatla ilgili bir açık-
lama yapan  DAF Trucks 
Türkiye Genel Müdü-
rü Gregor van der Mark 
şunları söyledi: “Gülsan 
Uluslararası Taşımacılık, 
müşterilerinin ürünlerini 
Avrupa’ya taşırken DAF 

çekicilerinin mükemmel 
yakıt tüketimine, Avru-
pa’daki geniş servis ağına 
dikkat etti. Bu seçimde Ha-
tay’daki bayimiz Atılım’a 
da çok fazla önem ve ön-
celik verdiğini ifade eden 
Gülsan Uluslararası Taşı-
macılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Gül’e göre 
DAF sayesinde taşımacık 
sektöründe para kazanmak 
sonunda mümkün. Şirket, 
2020’de araç filosunu daha 
fazla DAF çekici ile geniş-
letmek istiyor. DAF Trucks 
Türkiye olarak Gülsan Ta-
şımacılık gibi araçlarımızın 
üstün kalitesi ve mükem-
mel yakıt tüketimini tak-
dir eden müşterilerimiz ile 
çalışmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. dedi.
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M E R C E D E S - B E N Z 
Türk’ün 2.El kamyon alanın-
daki öncü markası Truck-
Store tarafından, Toksuzlar 
Transport’a 30 adet Mercedes-
Benz Actros 1841 LSnRL çe-
kici teslimatı yapıldı.

Kurulduğu 1994 yılından 
günümüze 0 km ve 2.El ti-
cari araç alımları kapsamın-
da Mercedes-Benz Türk ile 
aralıksız iş ortaklığını sürdü-
ren Toksuzlar Transport, 
filosuna 30 adet 2015 mo-
del Mercedes-Benz Actros 
1841 LSnRL çekici ekledi. 
Mercedes-Benz Türk Genel 
Müdürlük Kampüsü’nde bu-
lunan TruckStore tesislerin-
de gerçekleştirilen teslimat 
töreninde araçlar; Mercedes-

Benz Türk 2.El Kamyon 
ve Otobüs Satış Direktörü 
Didem Daphne Özensel ile 
TruckStore Grup Müdürü 
Kıvanç Aydilek ve Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayii Ge-
lecek Otomotiv Erzurum yet-
kilileri tarafından Toksuzlar 
Transport Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Toksöz’e 
teslim edildi.

1994’ten bu yana araç 
alımlarında Mercedes-Benz 
Türk’ü tercih eden Toksuzlar 
Transport, yeni yatırımları 
kapsamında satın aldıkları 
2015 model Mercedes-Benz 
Actros 1841 LSnRL çekicileri 
uluslararası yük taşımacılığı a-
lanında kullanacak. Şirket, ta-
mamı Mercedes-Benz marka 

araçlardan oluşan araç parkını 
bu alımlarıyla birlikte toplam 
110 adede çıkardı.

Mercedes-Benz Türk 2.El 
Kamyon ve Otobüs Satış Di-
rektörü Didem Daphne Ö-
zensel törende gerçekleştirdi-
ği konuşmada; “2009 yılında 
2.El kamyon pazarına Truck-
Store, otobüs pazarına ise 
BusStore markalarımızla gir-
diğimiz konseptimizde gurur 
ve başarılarla dolu 10 yılı ge-
ride bıraktık. Ticari araç sek-
töründe başlattığımız ‘2.Elde 
0 km gibi’ imkânları sundu-
ğumuz bu yapıda, liderlik 
pozisyonumuzu koruyoruz. 
Müşterilerimize sunduğumuz 
avantajlı satış, ekspertiz, kişiye 
özel kredilendirme seçenek-

lerimiz ve gelişmiş servis ağı-
mız sayesinde gücümüze güç 
katıyoruz. 10 yıllık sürede, 16 
bin kamyon ve yaklaşık 4 bin 
adet otobüsten oluşan 2.El sa-
tışı portföyümüze Toksuzlar 
Transport’u da eklemekten 
büyük mutluluk duyuyoruz. 
1994’ten günümüze aralıksız 
işbirliğimizi sürdürdüğümüz 
Toksuzlar Transport’a, 0 km 
araç alımlarında sağladığımız 
hizmetleri, 2.El’de de suna-
rak TruckStore markamızın 
avantajlarını yaşatıyoruz. Bu-
gün teslimatını gerçekleştirdi-
ğimiz 30 adet Mercedes-Benz 
Actros 1841 LSnRL çekicimi-
zin kendilerine hayırlı uğurlu 
olmasını ve bol kazanç getir-
mesini diliyoruz” dedi.

Toksuzlar Transport 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Toksöz ise, “3 farklı 
ülkede çeşitli gümrüklerde 
bulunan 10’dan fazla nokta-
da yürüttüğümüz yük taşı-
macılığı faaliyetlerimiz için 
yaptığımız yatırımlar ve sağ-
ladığımız istihdamla sektörü-
müzün liderleri arasındayız. 
Bugün teslim aldığımız 30 
adet Mercedes-Benz aracımız 
ile toplam araç parkımızı 110 
adede çıkarmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Geçmişten bu 

yana 0 km araç alımlarımızda 
tercih ettiğimiz Mercedes-
Benz Türk’e TruckStore 
markasıyla 2.El alanında da 
bize sunduğu seçenekler ve 
sağladığı güven için teşekkür 
ediyorum. Mercedes-Benz 
Türk’e, TruckStore markası-
na, Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’e ve Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayii Ge-
lecek Otomotiv Erzurum’a 
sundukları hizmet ve destek-
lerden ötürü teşekkürlerimi 
sunarım” şeklinde konuştu.

Truckstore’dan Toksuzlar’a 
30 Adet Çekici Teslim Edildi

Filolar Tırsan İle Genişlemeye Devam Ediyor
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ITALYAN intermodal taşı-
macılık firmalarından Auta-
marocchi filosunu 100 adet 
Kässbohrer K.SCC X+ perdeli 
rulo taşıyıcı ile güçlendirirken, 
Uluslararası proje taşımacılığı 
firmalarından Eksa Transport 
filosuna 2 adet Kässbohrer 
K.SLL 2 dingilli ve 1 adet 
Kässbohrer K.SLL 3 dingilli 
hidrolik dümenlenebilir Low-
Loader aracı ekledi.

İtalyan intermodal taşı-
macılık firmalarından Auta-
marocchi, 10 yıldır olduğu 
gibi tercihini Tırsandan yana 
kullanarak, filosunu 100 adet 
Kässbohrer K.SCC X+ Perde-
li Rulo Taşıyıcı ile güçlendirdi.

Tırsan, geniş ürün yelpa-
zesi ve müşteri odaklı yakla-
şımıyla 55’den fazla ülkedeki 
müşterilerinin uzun soluklu iş 
ortağı olmaya devam ediyor. 
Avrupa’nın önde gelen inter-
modal taşımacılık firmaların-
dan Autamarocchi, tercihini 
yine Tırsan bünyesinde bu-
lunan Kässbohrer’den yana 
kullanarak, filosuna 100 adet 
Kässbohrer K.SCC X+ Perde-
li Rulo Taşıyıcı ekledi.

1986 yılında kurulan Auta-
marocchi, İtalya’nın en büyük 
5 taşımacılık şirketi arasında 
yer almakta ve tüm Avrupa’da 
intermodal taşımacılık çö-
zümleri sunmaktadır. Firma, 
müşterilerinin konteyner 
ve FTL taşımacılığı alanın-
daki ihtiyaçlarına göre, tüm 
Avrupa’da özel taşımacılık 
hizmeti vermektedir.

Tırsan’ın Adapazarı fabri-
kasında gerçekleştirilen tesli-
mat törenine; Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı Çe-

tin Nuhoğlu, Autamarocchi 
Yönetim Kurulu Başkanı Os-
car Zabai, Autamarocchi Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ervino 
Harej, Autamarocchi Kon-
teyner Taşımacılığı Avrupa 
Direktörü Roberto Vidoni ve 
Tırsan Treyler Kilit Müşteri-
ler Satış Koordinatörü Meh-
met Önen katılım gösterdi.

Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu yaptığı konuşmada, 
“Kuruluşumuzdan bu yana 
Tırsan olarak önceliğimiz, 
müşterilerimizin çok yönlü 
ihtiyaçlarını karşılamak oldu. 
Bu ihtiyaçlar doğrultusunda 
müşterilerimizin operasyon-
larına değer katmak için en 
kaliteli ürünlerimizi ve tüm 
hizmetlerimizi sürekli geliş-
tiriyoruz. Müşterilerimizi 
dinliyor, anlıyor ve onlara 
çözüm üretiyoruz. Bu saye-
de müşterilerimiz ile olan iş 
birliklerimizi güçlendirmeye 
devam ediyoruz. Bunun en 
başarılı örneklerinden biri 
İtalya’nın en büyük taşıma-
cılık şirketlerinden Autama-
rocchi ile 10 yılı dolduran iş 
ortaklığımızdır. Bu iş ortak-
lığımızı ilerleyen dönemde, 

ürün geliştirmeden satış son-
rası hizmetlere müşteri mem-
nuniyeti için çalışan tüm 
ekibimizle geliştireceğiz” ifa-
delerini kullandı.

Teslimat töreninde açık-
lamalarda bulunan Auta-
marocchi Yönetim Kurulu 
Başkanı Oscar Zabai, Tırsan 
ile 10 yıldır güvene dayanan 
güçlü bir iş birlikleri oldu-
ğunu vurgulayarak, “Bu süre 
zarfında, Tırsan araçlarının 
sağlamlığını ilk elden de-
neyimleme fırsatımız oldu. 
İntermodal taşımacılığa 
odaklanan bir firma olarak, 
operasyonlarımız için güve-
nilirliğe ve verimliliğe odakla-
nıyoruz. Kässbohrer K.SCC 
X+ Perdeli Rulo Taşıyıcı 
hem huckepack hem de gemi 
taşımacılığına uygunluk gös-
teriyor. Öte yandan, aracın 
dayanıklı ve güçlü şasisi inter-
modal yükleme ve boşaltma 
işlemlerinin zorlu ihtiyaçları-
nı karşılayabiliyor” ifadeleri-
ni kullandı.

Tırsan’ın Adapazarı üre-
tim tesisinin büyüklüğün-
den, yüksek teknolojiye 
sahip modern üretiminden 
ve geniş ürün yelpazesini ek-

siksiz üretme kabiliyetinden 
oldukça etkilendiklerini be-
lirten Oscar Zabai, “Tırsan’ın 
yüksek kalitedeki araçlarına 
ek olarak sahip olduğu geniş 
satış sonrası hizmet ağı da bi-
zim için büyük önem taşıyor. 
Uzun vadeli ortaklığımızın 
büyüyeceğinden ve filomuzu 
Tırsan araçlarıyla güçlendir-
meye devam edeceğimizden 
eminim” açıklamasını yaptı.

Tırsan Treyler Kilit Müş-
teriler Satış Koordinatörü 
Mehmet Önen ise konuşma-
sında Autamarocchi ile 10 
yıldır sürdürdükleri iş birli-
ğinden duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, “Kurdu-
ğumuz güvenilir iş birliğinin 
temelinde araçlarımızın ka-
litesi ve sağlamlığı yatıyor. 
Bununla birlikte, müşterile-
rimizin araç ve operasyonel 
gereksinimlerini karşılamak 
için 7/24 sunduğumuz satış 
sonrası hizmetler ile müşteri-
lerimizin her zaman yanında-
yız. Geniş ürün gamımızın ve 
satış sonrası hizmet ağımızın 
gücüyle ortaklığımızın büyü-
meye devam edeceğine inanı-
yorum” dedi.

Uluslararası proje ta-

şımacılığı firmalarından 
Eksa Transport, tercihini 
Tırsan’dan yana kullanarak, 
filosuna 2 adet Kässbohrer 
K.SLL 2 hidrolik dümenle-
nebilir Low-Loader ve 1 adet 
Kässbohrer K.SLL 3 dingil-
li hidrolik dümenlenebilir 
Low-Loader aracı ekledi.

Tırsan, kaliteli ve daya-
nıklı Low-Bed ürün gamı ile 
proje taşımacılığında lojistik 
firmalarının ilk tercihi olma-
ya devam ediyor. Proje taşı-
macılığı firmalarından Eksa 
Transport, Tırsan ile iş birli-
ğini 2 adet Kässbohrer K.SLL 
2 ve 1 adet Kässbohrer K.SLL 
3 teslimatı ile güçlendirdi. 
Böylece, Eksa Transport’un 
filosundaki Tırsan araç sayısı 
57’ye ulaştı. Tırsan’ın Ada-
pazarı fabrikasında gerçek-
leştirilen teslimat törenine; 
Tırsan Treyler Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nuhoğ-
lu, Eksa Transport Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Kara-
oğlu, İşletme Müdürü Faruk 
Özsağlam ve Tırsan Treyler 
Satış Yöneticisi Recep Öndal 
Demirci katıldı.

Teslimat töreninde konu-
şan Tırsan Treyler Yönetim 

Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu, ağır ve gabari dışı proje 
taşımacılığında yeni yatırım-
larla büyümeye devam eden 
Eksa Transport’un güvenilir 
çözüm ortağı olmaktan gurur 
duyduklarını vurgulayarak, 
“Tırsan olarak 55’den fazla 
ülkedeki müşterilerimiz için 
en verimli çözümleri üretiyo-
ruz ve onları süreçlerimizin 
merkezine koyuyoruz. Geniş 
ürün gamımız ve sunduğu-
muz satış sonrası hizmetlerle 
müşterilerimizin operasyonla-
rının daha verimli ve güvenilir 
olmasını sağlayarak, onların 
rekabet gücünü artırıyoruz. 
Bu yıl içerisinde üçüncü kez 
araç teslimatı yaptığımız Eksa 
Transport’un yatırımlarında 
ilk tercihi olmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz ve iş bir-
liğimizin uzun yıllar boyunca 
süreceğine inanıyoruz” dedi.

Eksa Transport Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Ka-
raoğlu ise tören esnasında 
yaptığı konuşmada şunları ak-
tardı: “1995 yılında kurulan 
firmamız vagon, otobüs ve bo-
ru gibi her türlü ağır ve gabari 
dışı projelerin taşımacılığında 
hızla büyümeye devam ediyor. 
Müşterilerimize, geniş, uzun, 
yüksek her türlü ağır ve gabari 
dışı yükleri; özel taşıma mü-
saadeleri ve öncü hizmetlerle 
güvenilir bir şekilde teslim edi-
yoruz. Zorlu bir iş yapıyoruz 
ve bu noktada Tırsan ürünleri, 
sağlamlığı, güvenilirliği ve sun-
duğu operasyonel kolaylık ile 
ilk tercihimiz olmaya devam 
ediyor. Yeni filo yatırımları-
mızda da Tırsan ile iş birliği 
yapmaya devam edeceğiz.”
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gen filmini çekerek, saatlerce sürebi-
len gümrük kontrollerinin dakikalar 
içinde hızlı ve nitelikli olarak gerçek-
leşmesini sağladığını belirtti.

Bu cihazların aynı zamanda kaçak-

TICARET Bakanı Ruhsar Pek-
can, yaptığı açıklamada, Ticaret 
Bakanlığı’nın gümrük kontrollerini 
uluslararası ticaretin hızını kesmeye-
cek biçimde yürütmek, kamu sağlığı ve 
güvenliğini ön planda tutarak yasa dışı 
ticaretle en etkin biçimde mücadele et-
mek için yüksek teknolojiye dayalı tek-
nik bir altyapı kurduğunu vurguladı. 

Gümrük kapılarından giriş ve çıkış 

yapan her tür araç ve konteynerin fi-
ziki müdahale gerektirmeden detaylı 
analizini sağlayan 68 adet X-Ray Araç 
ve Konteyner Tarama Sisteminin tica-

ret hacmi yüksek tüm gümrük kapı ve 
limanlara kurulduğuna dikkati çeken 
Pekcan, ileri teknolojiye sahip bu sis-
temlerin, araç ve konteynerlerin rönt-

www.panlogistics.com.tr
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çılıkla mücadele ve ülke güvenliğinde 
yasa dışı tüm suç unsurlarına set çeken 
önemli bir enstrüman olduğuna işaret 
eden Pekcan, şöyle konuştu: “Ticaret 
Bakanlığımız, dünyada tespit teknolo-
jilerindeki gelişmeleri yakından takip 
ederek kaçakçılıkla mücadelede etkin-
liğin arttırılmasına katkı sunacak yeni 
ekipmanları süratle envanterine dahil 
etmektedir. Gümrüklerde kaçakçılığın 
önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılma-
sında etkinliği artırmak için yüksek tek-

noloji yatırımlarımız ve projelerimize 
bir yenisini daha ekliyoruz. Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğümüzce ha-
yata geçireceğimiz ve TÜBİTAK tara-
fından tamamı yerli ve milli kaynakları-
mızla geliştirilecek ‘Tarama Ağı Projesi’ 
ile yapay zeka ve makine öğrenmesi tek-
nolojileri kullanılarak araç veya yükün 
içerisindeki belirli özelliklere sahip yasa 
dışı suç ve tehdit unsurları otomatik ta-
nımlanacak. Böylece operatörün analiz 
esnasında hata yapma payı ve manuel 
inceleme süreleri asgari düzeye inecek.”

Bunun da özellikle eşyaların ülkeye 
kayıt dışı girişini engellemekte büyük 
faydasının olacağını vurgulayan Pek-
can, “Bu sayede, örneğin Habur’dan 
ülkemize girerken taranan transit bir 
aracın X-ray görüntüleri ilgili tüm bi-
rimler tarafından incelenebilecek ve a-
raç Kapıkule’den yurt dışına çıkarken 
tarandığında görüntüler karşılaştırıla-
bilecek. Bu sayede ülkemizden transit 
geçen eşyaların vergileri ödenmeksizin 
yurt içinde bırakılma girişimleri tespit 
edilecek, büyük oranda vergi kaybı ön-
lenecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı 
olarak TÜBİTAK tarafından geliştiri-
lecek proje ile modern bir gümrük uy-
gulamasını daha hayata geçirerek tüm 
dünya gümrük idarelerine örnek ol-
mayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Lojistik sektörünün dijitale 
dönüşmesi ile 2025 yılına ka-
dar 1,5 trilyon dolarlık değer 
yaratacak. Bu değişim sade-
ce lojistik sektörünü şekillen-
dirmeyle kalmayacak, lojistik 
dışında otomotiv, metalürji, i-
laç ve elektronik sektörlerinin 
de iş süreçlerini etkileyecek.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Gümrüklerde ‘Yapay Zeka’ 
Dönemi Başlıyor

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava kargo taşıyıcısı
 şimdi Malezya, Kuala Lumpur’a da uçuyor.

YENİ DESTİNASYON
KUALA LUMPUR

Ticaret Bakanı Pekcan, “Gümrüklerde kaçakçılığın 
önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği 
artırmak için yüksek teknoloji yatırımları ve projelerimize 
bir yenisini daha ekliyoruz” dedi.
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